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Sangsatsinger gjennomført de siste 
årene…. 

Rikskonsertene: 
Hele Norge synger 2007-2010 

• Målet var å nå ut til folk i alle aldre, 
uansett ferdighet, med sang og 
sangglede.  
• 551 konserter:  

46 allsangkonserter 

33 familiekonserter 

236 skolekonserter 

64 barnehagekonserter 

172 lokalt initierte ”geriljakonserter”.  
 
• 73 kommuner over hele landet ble 
besøkt av Hele Norge Synger.  
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Andre sangsatsinger de siste årene… 

Sangløftet 2008-2012 
Sangløftet var en nasjonal 

satsning for å løfte frem og styrke 

alle former for sang i Norge. 

Prosjektet ble driftet av Musikk  

og Ungdom og ble finansiert 

av Sparebankstiftelsen DnB NOR.  



Andre sangsatsinger… 

Alle kan synge-kor 
 

Jeg kan ikke synge-kor 

 
  Korsang på hodet-kor 

         
   Korslaget 

         
    Lyden av trivsel-kor 

        Fargespill 

         
     osv…… 

 

 

 





Noen av partnerne i Krafttak 
for sang: 



Kort info… 

 Prosessen påbegynt ca 2006  

 Gjennomslag politisk 2014, kr 1,4 millioner fra KUD 

 Bevilgning i 2015: kr 5,05 millioner fra KUD 

 Fem programmer: 
o Sang for barn og unge (herunder bl.a. Syngende skole) 

o Sang i eldreomsorgen 

o Sang og helse 

o Sang og inkludering 

o Sang i lokalsamfunnet+Syngende kommuner 

 

 Musikk i Skolen formell operatør for Syngende skole 
programmet 

 



www.krafttakforsang.no 
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Den syngende kommunen – 15 pilotkommuner fra 2015 



SYNG FOR LIVET         SYNGFORLIVET@MUSIKK.NO               WWW.SYNGFORLIVET.NO 



Hvorfor SANG på skolen? 
 
Sang er kulturens grunnfjell! 
Sang er en individuell OG en kollektiv måte å uttrykke seg på. 
Instrumentet er alltid med deg! 
Sang er både opplevelse og aktivitet. 
Sang gir følelse av mestring 
Sang er inkluderende 
Sang er en billig aktivitet! 



•Opprinnelig inspirasjon til Krafttak for sang 
•Kr 40 millioner £ +++ !!! 
•National ”singing ambassador” 
•Over 40% av alle grunnskoler er i dag”singing schools” 
•3 nivåer (sertifiseringen = motivasjonsfaktor) 
•Faber Music samarbeidspart 
•National teaching program + webinars 
•National SingUp-day 18.3.2015 
 

www.singup.org 



   www.singup.org 



Syngende skole i Norge 
 
 

 Planlegging i 2013. 

 Første pilotskoler ble valgt vår 2014 

 17 pilotskoler går i gang i 10 kommuner i 9 
fylker 

 Flere nye pilotskoler (ca.12) fra  

og med høsten 2015 

Utlysning= NÅ!! 

www.syngendeskole.no 

 



Syngende skoler 2014-15: 
    Liland skole, Bergen 

Bergseng skole, Harstad 
Kanebogen skole, Harstad 
Medkila skole, Harstad 
Sørvik skole, Harstad 
Innlandet skole, Kristiansund 
Frol oppvekstsenter, Levanger 
Namsos barneskole, Namsos 
Otterøy skole, Namsos 
Sørenget oppvekstsenter, Namsos 
Bjørnemyr skole, Nesodden 
Møllergata skole, Oslo 
Holand skole, Sortland 
Lamarka skole, Sortland 

 Madlavoll skole, Stavanger 
Nordby skole, Ås 
Brønnerud skole, Ås 

  
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/liland-skole
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/liland-skole
http://ber.harstadskolen.no/
http://www.kanebogenskole.no/
http://med.harstadskolen.no/
http://med.harstadskolen.no/
http://med.harstadskolen.no/
http://sor.harstadskolen.no/
http://www.innlandetskole.no/
http://www.levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Frol-OS/
http://nbs.skole.namsos.no/
http://osk.skole.namsos.no/
http://sos.skole.namsos.no/
http://www.nesodden.kommune.no/bjornemyr-skole/
http://www.nesodden.kommune.no/bjornemyr-skole/
http://www.nesodden.kommune.no/bjornemyr-skole/
http://www.mollergata.gs.oslo.no/
https://sortland.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=341&AId=699
https://www.sortland.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1479&Back=1
https://www.sortland.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1479&Back=1
https://www.sortland.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1479&Back=1
http://www.linksidene.no/madlavoll
http://www.linksidene.no/madlavoll
http://www.linksidene.no/madlavoll
http://www.linksidene.no/madlavoll
http://www.nordbyskole.no/hjem.163378.no.html
http://www.bronnerudskole.no/hjem.163374.no.html
http://www.bronnerudskole.no/hjem.163374.no.html
http://www.bronnerudskole.no/hjem.163374.no.html


Ny web-side høst 2014: 
www.syngendeskole.no 



Syngende skole 
 
 

 Målsetning: Å sikre at alle barn får synge hver 
dag! 

 SyS eies av alle ansatte! Bred forankring 

 Skriftlig avtale mellom skolen og MiS/SyS 

 Skolen har forpliktelser – og får ressurser 

 Skolen lager en plan for sine 
aktiviteter/hvordan man forankrer SyS på 
skolen 

 Oppretter ”kjernetropp” på skolen 

 

 



Syngende skole 
 
 

 Skolen får:  
o Oppstarts- og underveisseminar 
o Regionsamling 
o Fag- og inspirasjonsmateriell 
o Metodiske tips og materiell på web-side 
o Forankringsprodukter (gadgets) 
o Webinar 
o Dialogplattform/Facebook-gruppe 
o Nyhetsbrev 
m.m, m.m 
 

 



 
 

 

 

 



Syngende skole og kulturforum 
 

 

 Vi ønsker at skolen skal bli en syngende skole 
i skoletid OG etter skoletid! 

 Fint om aktivitetene støtter hverandre og at  
man ser barnets hverdag som en helhet 

 Et ønske at alle som arbeider med 
sangaktiviteter rettet mot barn og unge 
koordinerer aktivitetene og samarbeider 

 Bygg den syngende skolen sammen! 

 



Spørsmål om Syngende skole - 
ta gjerne kontakt! 

 

syngendeskole@musikk.no 

anja.brotnow@musikk.no 

mailto:syngendeskole@musikk.no


Takk for meg! 
ulrika.bergroth-plur@musikk.no / tlf. 21050231/41664071 

   

 

mailto:ulrika.bergroth-plur@musikk.no
mailto:ulrika.bergroth-plur@musikk.no
mailto:ulrika.bergroth-plur@musikk.no

