Pressemeddelelse
Musikskolen uddeler instrumenter til 205 børn med særlige behov i Odense
Odense Musikskole indleder et nyt samarbejde med fire specialtilbud i Odense Kommune
for at fremme musik i hverdagen for 205 børn med særlige behov i alderen 0-8 år.
Odense Musikskole har modtaget økonomiske midler fra Statens Kunstfond og Slots- og
Kulturstyrelsen til at gennemføre et nyt spændende samarbejde med Odense Kommunes
fire specialtilbud: Børnehuset Platanhaven, Bækholmskolen, Enghaveskolen og
Nørrebjergskolen.
Projektet skydes i gang med en musikalsk event skræddersyet til hver institution. Her vil
hvert barn få udleveret en gavepose som indeholder: et rasleæg, en ærtepose og en
lækker sangbog. Tilbuddet omfatter alle børn de yngste børn i alderen 0-8 år i de fire
specialtilbud.
De 205 børn på skolerne og i børnehuset har særlige behov, og fordi de hver især
kæmper med forskellige udfordringer, møder de sjældent musikken i deres fritid – det vil
musikskolen nu lave om på.
Musik i skole og hjem
Musikken skal i langt højere grad være en del af børnenes hverdag både i dagtilbuddet og
hjemme i familien.
Musikskolens ambition med projektet er at skabe musikalske læringsmiljøer i
dagtilbuddene. Derfor følges uddelingen af instrumenterne op med kursusforløb for de
ansatte i institutionerne, hvor musikskolens undervisere inspirerer til, hvordan
instrumenterne kan bruges i det daglige arbejde med børnene.
Derefter inviteres også børnenes forældre til et musikkursus, hvor de får inspiration til at
bruge instrumenterne sammen med børnene derhjemme.
Gennem musikken og legen stimuleres børnene både emotionelt, personligt, motorisk,
sprogligt og socialt gennem det sansemotoriske arbejde. Dette støtter op om hele barnets
udvikling.
”Vi har i lang tid ønsket at gøre mere for børn med særlige behov”, siger Maibrit Baagøe
Schmidt, souschef på Odense Musikskole, ”med støtten fra Slots- og Kulturstyrelsen samt
Statens Kunstfond er det nu muligt. Det er vi rigtig glade for.”
Første event finder sted ved et lukket arrangement i Børnehuset Platanhaven tirsdag den
29. november 2016.
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