
Info og fakta 

Kontakt….. 

Gi’ din skole 

et sangløft! 
 

Sangkraftcentret 

Roskilde Synger  

tilbyder i samarbejde med 

Roskilde Kommune sang-

løft til grundskolerne.  

Til musiklæreren 

MERE GANG I SKOLEKORET 

Der fokuseres på udviklingsmuligheder af koret som ensemble samt korlederens 

musikalske og vokale færdigheder. 

Der kan arbejdes med opvarmning, inspiration til kortimens struktur, repertoire 

og metodik sammen med klang, en– og flerstemmig sang, kor og bevægelse 

samt idéer til optræden.  

Forløbet indeholder også personlig sparring og solosangundervisning i mindre 

omfang.  

Hvordan gør vi? 

Forløbet vil være en kombination af udviklingsmøder og undervisning/sparring 

i kortimerne, således at der udvikles tæt på korets og lærerens egen praksis.  

 Forløbet vil bestå af op til 6 møder, hvor I vil komme omkring følgende: 

 Rammer og struktur for kortimerne 

 Inspiration til egnet repertoire til koret  

 Inspiration til fokus på kropslig glæde i opvarmning og sang 

 Metodik i forhold til nye, ukendte sange 

TILMELDING TIL SANGLØFT   senest 1. december 2013 

Koordinator Lasse Pedersen 

lasse.pmusik@gmail.com   60 89 69 40 

www.roskildesynger.dk 

Sangkraftcentret Roskilde Synger har sangløft til grund-

skolen som væsentlig indsats, fordi vi er en del af det 

nationale projekt Syngdanmark. Det er økonomiske mid-

ler fra Roskilde Kommune, der løfter projektet ud i prak-

sis på grundskolerne i kommunen.  

Som noget nyt i dette skoleår tilbydes musiklærerne 

inspirationseftermiddage sammen med andre musiklære-

re omkring den sanglige værktøjskasse i foråret 2014. 

Foråret 2014 vil også byde på 2 kursusdage for korledere.  

Spørgsmål? Spørg os! 

F
o

to
g

ra
f:

 R
as

m
u

s 
M

al
m

st
rø

m
 

mailto:lasse.pmusik@gmail.com


MERE SANG I MUSIKTIMERNE 

Her er der fokus på barnestemmen, dens toneområde, aldersgrupper og ud-

fordringer i forhold til drenge og piger. Altså det at synge er i centrum. Men 

det handler også om inspiration i forhold til sangrepertoire: Hvad er en god 

sang – både tekst og melodi – og hvordan formidles den i musiktimen til det 

givne klassetrin? Altså sange som indhold. 

Børn gør ikke kun, hvad de får at vide, men efterligner, hvad de ser og hører – 

også når det gælder det at synge. Derfor har det stor betydning, hvad læreren 

gør sangligt. En del af indsatsen her er derfor også personlig sangcoaching og 

sparring med sangpædagogen.  

Forløbet kan indeholde sparring og 

udvikling omkring: 

 Lærerens evne til at lytte, observere og 

agere 

 Brug af nye læremidler 

 De fysiske rammer 

 Solosangundervisning i mindre omfang 

IDÉEN BAG SANGLØFT er at give sangen en større rolle i skolens og elever-

nes daglige liv. Det trænger vi til. 

Idéen er også at give flere drenge og piger mulighed for at opdage deres sang-

talent – stort eller lille.  

Sangløft tager udgangspunkt i sangkulturen på din skole og skal ses som et 

ressource-indspark. Vælg mellem tre forskellige  kategorier. 

Din skole får i op til 25 timer besøg af en sangkonsulent, som både har erfa-

ring med at give personlig sparring til musiklæreren og med at lede fælles 

sang og kor med børn og unge.  

SYNG MORGENSANG 

Etablering af morgensang eller sang ved 

fællessamling for hele skolen eller i afdelinger tager overordnet udgangs-

punkt i oplevelsen af at bidrage til fællesskabet. Sangkonsulenten støtter og 

giver idéer til lærernes arbejde med det sanglige og musikalske som en væ-

sentlig del af fællesskabets form og indhold. 

Hvordan gør vi? 

Organiseringen og udviklingen af morgensangen på jeres skole aftales i sam-

arbejde mellem de morgensangsansvarlige og sangkonsulenten fra Roskilde 

Synger. Forløbet vil være en kombination af sparringsmøder og besøg ved 

morgensangen.  

Forløbet vil bestå af op til 6 møder eller sparringsrun-

der med fokus på følgende: 

 Struktur og rammer for morgensangen etableres 

 Opgaver og ansvar defineres og fordeles 

 Inspiration til egnet repertoire gennemgås 

 Hvordan formidler og indstuderer man nye 

ukendte sange til børn – metodeovervejelse? 

 Hvordan kan klassernes musikundervisning støtte 

den fælles sang ved morgen– og fællessamlinger? 

 Evaluering  

Se roskildesynger.dk 


