Fabulatoriet

Musik, dans & billedkunst i dagplejen og børnehaven
i Silkeborg Kommune

"

Velkommen
i Fabulatoriet...

Det er en stor glæde at byde de mindste
børn velkommen i Fabulatoriet, som er
dagplejens og vuggestuens og børnehavens nye ’rum’ for glæde, nysgerrighed
og fortrolighed med dans, billedkunst
og musik, med rim, rytmer og sange.
Fabulatoriet tilbyder helt konkret i alt 40
årlige musik-, danse og billedkunstforløb
forestået af professionelle undervisere
fra Den Kreative Skole.

Fabulatoriet understøtter
• Børn og voksnes glæde, nysgerrighed og fortrolighed med dans og
musik, med rim, rytmer og sange.
• Udvikling af børnenes motorik, sprog, sociale og intellektuelle
færdigheder.
• Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og særligt de sociale,
sproglige og motoriske kompetencer.
• Silkeborg Kommunes børnekulturpolitik, som fremhæver at alle børn
skal have adgang til kunst og kultur i deres hverdag.

Om musikken

Musikforløbene henvender sig til alle
førskolebørn og tilrettelægges i overensstemmelse med de behov og ønsker
der er i dagplejen / børnehaven.
Musikken vægter sang, leg, fabulering
og spil på forskellige instrumenter.
Den skaber et rum med plads til den
enkelte i samspil med andre.
Musikpædagogerne sørger for kopier
af tekst og musik og samarbejder gerne
med personalet om forskellige emner
og tiltag, som er aktuelle i institutionen. Forløbene varetages af musikpædagoger fra Den Kreative Skole.

Om dansen

Danseforløbene er hovedsageligt
for de ældste børnehavebørn og
tilrettelægges i overensstemmelse

med børnehavens behov og ønsker i
forhold til netop denne gruppe børn i
børnehaven.
Dansen bygger på kreative og fantasifulde udtryksformer, kropsbevidsthed
og afspænding. Forløbene varetages
af danselærere fra Den Kreative Skole.

Om billedkunst

Billedkunstforløbene henvender sig
til alle førskolebørn og tilrettelægges
i overensstemmelse med de behov
og ønsker, der er i dagplejen/børnehaven.
Der lægges vægt på kreativitet og
fortrolighed med billedkunst. Der vil
blive arbejdet med collage, genbrug,
akvarel og oliekridt. Forløbene varetages af billedkunstlærere fra Den
Kreative Skole.

Praktiske forhold

Fabulatorie undervisningen kræver et
lokale, som er stort nok til at rumme et
hold på ca. 12-16 børn og 2 voksne, og
hvor akustikken er behagelig og gulvet
er godt at bevæge sig på. Det vil sige
ingen gulvtæpper.
Vi skal bruge instrumenter såsom trommer (evt. Kids drums), rasleæg, evt.
marimbaer (pentaton), evt. spande,
der kan vendes på hovedet og spilles
på med hårdt sammenrullede aviser/
køller.
Kun fantasien sætter grænsen. Alle
instrumenter stilles til rådighed af
dagplejen/børnehaven.
CD-afspiller skal ligeledes være tilgængelig.

Forløb

Fabulatorie-forløbet er på i alt 12 uger.
Første uge udgøres af et introduktionsog dialogmøde, hvor dagplejegruppens / børnehavens behov og ønsker
fremlægges. I denne sammenhæng
mødes dagplejere med underviseren
på et aftalt aftenmøde. Børnehaven
mødes med underviseren på det aftalte
undervisningstidspunkt.

Derefter er der forløb med børnene i
10 uger (undtagen skoleferier).
Den sidste uge afholdes evaluering.
Der undervises formiddage mellem kl.
8.30 og 13. De yngste børn tidligst og
de ældste senest.

Vælg kontaktperson

Dagplejegruppen og institutionen skal
vælge en kontaktperson, som varetager
det praktiske samarbejde med underviseren.
Ordningen rummer ikke midler til vikar
i tilfælde af aflysning på grund af sygdom eller andet.
Yderligere oplysninger:
Tovholder Lene Rahbech
Den Kreative Skole
Bindslevs Plads 7
8600 Silkeborg
Mail: lenerahbech@live.dk
Mobil: 6093 7227
Se i øvrigt:
www.denkreativeskole.dk/Fabulatoriet
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