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192 skoler deltok på Skolenes sangdag 2017! 
5. mai var det duket for sangfest over hele landet, da 192 skoler hadde samlet sine elever til Skolenes 
sangdag. Av tilbakemeldingene å dømme har det vært topp stemning! Vi var på Voksen skole der 570 
elever og alle lærerne sang av full hals. Les mer og se alle videoene her.  

 
Årets musikklærer – nomineringen er i gang! 
Fristen for å nominere din favorittkandidat til Årets Musikklærer er 30. juni 2017. Informasjon om hva 
som må med i begrunnelsen og skjema for innsending finner du her. Årets musikklærer 2017 får 
hedersutmerkelse og en flott premie som deles ut på Musikklærernes dag den 20. oktober.  

Kjenner du noen som fortjener dette? Gjør stas på vedkommende, og send inn ditt forslag! 

I anledning 60-årsjubileet for Musikk i Skolen har vi opprettet prisen Årets musikklærer. Målet med 
prisen er å styrke musikkfaget på skolen, å styrke musikklærerrollen og å oppnå generell synlighet for 
faget. Vi ønsker å bidra til å heve statusen for musikkfaget og motivere musikklærerne i sin yrkesrolle.  

 
Vil dere bli en Syngende satsingsskole? Søknadsfristen er 12. mai 
Ønsker din skole å satse mer på sang, og i større grad bruke sang som en naturlig del av 
skolehverdagen i alle fag? Vil du at kollegaene dine skal føle seg trygge på å dra i gang sang med 
elevene sine, og få det verktøyet og repertoaret de trenger for å bli motivert for dette? Syngende 
satsingsskoler satser på sang – og vi satser på dem. Derfor kommer en av våre inspiratorer på besøk og 
holder seminar med hele personalet to ganger i året. Skolen får tilgang til Syngende skoles 
ressursbase, og hjelp og verktøy til å bli en Syngende skole.   
 
Nysgjerrig? Eller klar for å søke? Les mer 
 
Det er også mulig å bli en Syngende skole uten å være satsingsskole. Les mer  

 
Se vinneren av Veslefrikkprisen spille med KORK 
Den 21. april fikk vi oppleve 6. og 7. trinn ved Synnylven skule spille sitt egenkomponerte «Den forlatte 
byen» med KORK. Det var en rørende og fantastisk opplevelse å høre denne flotte musikken, og 
oppleve elevenes engasjement rundt komponering. Se selv! 

 
Musikklærernes dag 2017 – hold av 20. oktober! 
Musikklærernes dag avholdes i år på Værnes utenfor Trondheim. Programmet er snart klart, så sett 
allerede nå av dagen til årets musikklærerboost! Vi kan love en innholdsrik dag fullpakket med motiverende 
innledere, musikkverksteder, uvurderlig faglig input, hyggelige mennesker og masse gode opplevelser – en 
hel dag viet deg som musikklærer. Spre det glade budskap til alle du tror har lyst til å bli med på dette! 

 
 

http://www.musikkiskolen.no/
http://www.musikkiskolen.no/sangdagen-feiret-over-hele-landet
http://www.musikkiskolen.no/rets-musikklrer-201617
https://www.syngendeskole.no/sk-om-bli-en-satsingsskole/
https://www.syngendeskole.no/bli-med
http://musikkfaget.no/veslefrikkprisen/veslefrikkprisen-2017/
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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? Til 
høsten kommer Syng det!-kursene over hele landet! Les mer 

 
 
Bruker du ressursbasen til Nasjonalt senter? 
På nettsidene til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen finner du undervisningsopplegg til 
alle trinn i skolen. Kanskje finner du noe du kan bruke? 

 
 
 
 
Musikk i Skolen ønsker alle musikkentusiaster en riktig god sommer! 

 

https://www.syngendeskole.no/syng-det/
http://kunstkultursenteret.no/wips/218051272/

