
I børnehaven BørneUniverset har de oplevet, 
hvordan rytmer kan være et sprog på tværs af 
nationaliteter og har samtidig fået øjnene op for, at 
musikstunder rummer både læring og giver mod. 

I det nordjyske projekt LegeKunstGødning, hvor 
44 dagtilbud i 11 nordjyske kommuner får besøg 
af en kunstner eller en kulturskolelærer, har børne-
haven BørneUniverset i Hobro haft særligt fokus på 
mere kunst i hverdagen. Som en del af forløbet har 
 institutionen haft otte besøg af en kulturskolelærer 
fra  Mariagerfjord Kulturskole. 

Målet er at skabe mulighed for, at børnene sam-
men med deres ‘hverdagsvoksne’ og eksterne under-
visere skaber legende, inddragende og forunderlige 
forløb hjemme i deres egen institution.

Pædagogerne får mod på mere
I projektet overtager børnehavepædagogerne gradvis 
styringen, så de efter de otte besøg har opnået erfa-
ring med at stå forrest og nu selv er klar til at skabe 
kunstaktiviteter i hverdagen fremover. 

”Mange af børnene har fået mere rytme i kroppen 
og bevæger sig mere, og instrumenterne fastholder 
børnene på en anden måde end sang og sanglege. 

De får enormt meget ud af rytmerne, også de børn, 
der ikke kan dansk - de kan stadig være en del af det, 
og det er vigtigt,” siger Thomas Damsgaard, der er 
 pædagogisk leder af BørneUniverset

Det er ikke kun børnene, der har haft stort 
udbytte af at være en del af projektet, fortæller 
 pæda gogisk  assistent Tanja Damborg, 

”For mange af pædagogerne er det en ny måde at 
bruge musikken på. De fleste af os er vant til at synge 
og lege sanglege, men her har vi fået bragt instru-
menter og rytmer ind sammen med sangen. Vi har 
lært, hvordan vi kan bruge instrumenterne i hverda-
gen og har fået øjnene op for, hvordan de små musik-
stunder også kan indeholde læring. Børnene lærer at 
vente på tur, de øver sig i at tælle, lærer farver og vi 
kan også se, hvordan deres mod vokser. Helt konkret 
står vi nu med et fyldt idékatalog med aktiviteter, 
vi ved, hvordan vi skal gribe an, og vi forstår meget 
bedre, hvad musikken kan gøre for børnene, og hvad 
vi selv kan gøre. 

Vil du vide mere? Kontakt:  
Joan Otte Andersen, joaan@mariagerfjord.dk
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