
 
 
 Musikkpaletten 4-2017   Musikk i Skolen anbefaler        
 

 

Musikk i Skolen© www.musikkiskolen.no   

 
Sangbanken er lansert 

18. oktober åpnet Musikk i Skolen og Syngende skole nettportalen www.sangbanken.no. Sangbanken er 
rettet mot lærere i grunnskolen. Her finnes en rekke sanger ordnet etter tema, type, fag og alderstrinn, 
som presenteres med video og lydfiler. Du finner også metodikk, tips og mange leker og øvelser til 
undervisningen. 

 
Veslefrikk 2018 – meld på dine elever! 
Bli med i komposisjonskonkurransen om å vinne Veslefrikkprisen 2018!  
Grupper og klasser fra 1. - 7. trinn kan delta, og alle får en faglig tilbakemelding til videre inspirasjon og 
læring. Vinnergruppen får tur til Oslo og en drømmedag med NRK Kringkastingsorkesteret. Les mer 

 
MusTek 2018 – konferanse om teknologi i musikkundervisningen 
8. - 9. februar samles pedagoger igjen rundt temaet teknologi og undervisningspraksis på Kolbotn like 
utenfor Oslo. Denne gangen får du også samarbeide med andre lærere i en prosjektgruppe. Møt 
engasjerte forelesere på en arena for dialog og nettverksbygging. Les mer 

 
Musikklærerprisen 2017 er etablert og delt ut 
Musikklærerprisen ble utdelt for første gang ved Musikklærernes dag 20. oktober. Årets vinner ble 
Fridtjof Hjertås ved Blussuvoll ungdomsskole i Trondheim. Vi gratulerer! Musikk i Skolen har etablert 
denne prisen for å hedre musikklærerne, styrke musikkfaget i skolen og bidra til å heve fagets status.  
Les mer og se alle nominerte her.   

 
Skolenes sangdag 2018 sammen med Oslo Filharmoniske orkester 
4. mai 2018 inviteres alle landets barneskoler til fellessang. Denne gangen blir det en ekstra spesiell dag: 
Oslo-Filharmonien spiller sammen med oss i et livestreamet arrangement fra Oslo Konserthus, med 
1000 elever i salen. Sangene med lydspor og koreografier kommer på Musikk i Skolens nettsider fra 1. 
januar, og det er gratis å delta. Hold av dagen! 
 

 

Syngende skole og Kor Arti’ samarbeider om nye Syng det! -kurs 
Liker du å synge med barna på skolen? Eller har du kanskje lyst til å synge, men vet ikke helt hvordan du 
skal gå i gang? Kanskje du rett og slett synes korsang er gøy, eller har vært en ivrig Kor Arti’-deltager? Nå 
holder vi Syng det!-kurs over hele landet! Er du rask er det fortsatt mulig å melde seg på i Molde (21. 
november) og Oslo (22. og 23. november). Les mer  

 
 

Dirigentkurs i Stjørdal 12.-14. januar  
Ung i Kor samler i januar som vanlig massevis av ambisiøse og engasjerte dirigenter i Stjørdal. Nytt av 
året er kurs i tegnsang. Ellers finnes gode tilbud for dirigenter og interesserte på alle nivåer. All 
informasjon om samlinga er tilgjengelig via Ung i Kor’s nettsider: http://ungikor.no/for-dirigenter/kurs/ 
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