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KULTURPAKETET

SPRÅK, MUSIK OCH RÖRELSE I FÖRSKOLAN
Två pedagoger från Botkyrka kulturskola besöker förskolorna en förmiddag i veckan. I paketet ingår
en informationsträff där vi pratar ihop oss om vad vi kan göra och diskuterar era önskemål (t. ex.
tema). Därefter gör vi tre besök i barngruppen och sist har vi ett utvärderingstillfälle. Hela
Kulturpaketet på 5 gånger kostar 1500 kr/grupp (debiteras internt i efterhand) och inkluderar CDskiva,
texter och informationsmaterial.
Musiken och utövandet har ett egenvärde, men vi jobbar också med musik och rörelse i syfte att
stärka barnens självkänsla och språkutveckling. Varje träff innehåller sång, instrumentalspel, balans,
motorik och koordinationsövningar. Syftet med projektet är också att ge personalen inspiration och
verktyg för fortsatt arbete med kultur som en metod i förskolan.
Vårt arbete mot förskolorna startade 1999 med olika produktioner under Kulturmånaden (Tigertåget,
Nallepaket, Den goda fén, Tåget kommer m.m.). Vårterminen 2004 startade vi ett cirkusprojekt på
förskolan Ugglan. Under läsåret 0607 inleddes ett samarbete med förskolorna Myran och Lysmasken i
ett språkutvecklingsprojekt. Nu har vi möjlighet att nå fler förskolor med vår verksamhet.
Välkommen!
För info och anmälan: maila eller skicka din anmälan i brev till Eva Klingberg.
Adress: Eva Klingberg, Botkyrka kommun, Botkyrka kulturskola, 147 85 Tumba.
Tel: 076-8696572 E-post: eva.klingberg@botkyrka.se
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek ,bild, rörelse, sång och
musik, dans och drama" Ur Lpfö 98 (reviderad 2010)
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INTRESSEANMÄLAN
Vi vill ha KULTURPAKETET, 5 gånger, 1500kr/grupp, 3-5 år. Max antal 20 barn/grupp.
Vi vill ha NALLEPAKETET, 5 gånger, 1500kr/grupp, 2-3 år. Max antal 15 barn/grupp.
Förskolans namn
Kontaktperson

Telefon

Gruppens storlek

Barnens ålder

Faktureringsadress

BOTKYRKA KULTURSKOLA, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
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