
I Svendborg er der et gratis musiktilbud til alle 
børn i 0-5 års alderen i kommunens dagsinsti-
tutioner. Tilbudet hedder ‘Musik til SVEND’ og  
 styrker både børnenes sproglige, motoriske og 
sociale færdigheder.

Svendborg Musikskole kommer rundt til alle kom-
munale dagtilbud, dagplejere og institutioner og 
tilbyder børnene musikundervisning med sang, 
bevægelse og rytmik. Alle børn får således mulighed 
for at deltage i to forløb - et når de er mellem 0 og 2 
år - og et når de er mellem 3 og 5 år. 

En musikpædagog fra musikskolen afvikler 10 
undervisningsgange med børn og ansatte samt et 
opstarts og evalueringsmøde med personalet. Musik-
pædagogen fra Svendborg Musikskole medbringer 
alle nødvendige remedier, som er til rådighed i 
daginstitutionerne mens forløbet kører.

Styrker børnenes udvikling 
Musik styrker børns kreative udvikling, deres sprog-
lige, motoriske og sociale færdigheder. Derfor er 
det vigtigt med en tidlig satsning for at få den størst 
mulige positive effekt på børnenes udvikling. 

Derudover er musik sjov og glæde, som har en 
kæmpe værdi i sig selv. Tanken er, at deltagelse i 

musik tilbyder børnene et udviklingsrum rum, hvor 
de gennem de musikske aktiviteter kan udvikle sig.  

- Lige nu er børn objekter. De er mål for de 
 voksnes forventninger, samfundets forventninger til 
dem, siger uddannelsesforsker Gert Biesta.  

I ‘Musik til Svend’ er børn subjekter. Musik kan 
som noget helt særligt skabe glæde og fællesskab og 
give en oplevelse af at være en del af noget, der er 
større end os selv som individer. 

Sang giver sammenhold
Tilbagemeldingen fra pædagoger og forældre er, at 
børnene har taget musikken tilbage og således er 
begyndt at synge. 

Personalet i institutionerne siger, at den største 
gave er, at der kommer en faglig kapacitet fra musik-
skolen og sætter aktiviteter i gang. Det giver sam-
menhold og sammenhængskraft både blandt børn og 
voksne at synge sammen.
 Vil du vide mere? 
 Kontakt: Christina Øbo Andersen,  
 Koordinator og ide-udvikler på ‘Musik til SVEND’
 christina.oebo.andersen@svendborg.dk
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