
 

Eksempler på forløb med Anne Mette Langmach 

Musikmakker 

Formålet med Musikmakker er at skabe rammen om et værdifuldt møde, hvor musikken er 

omdrejningspunkt, og hvor der etableres en relation mellem skoleelev og børnehavebarn. Musikmakker 

gennemføres mellem den lokale skole og den lokale børnehave. 

Forud for Musikmakker forløbet mødes jeg med musiklærer og børnehavepædagog, hvor vi afklarer ønsker 

til musikfagligt indhold og den praktiske organisering og tidspunkter aftales. 

Musikmakker forløbet består dels af 4-6 musiktimer med skoleklassen, hvor børnehavens besøg forberedes 

og dels af 2-3 Musikmakkerbesøg på skolen. 

Gennem Musikmakkerforløbet får skoleeleverne viden om det særlige ansvar som rollemodel for den lille 

Musikmakker, og de guides i at etablere en god relation og får det afprøvet i praksis. 

Det musikfaglige er hele tiden omdrejningspunktet og aktiviteter varierer mellem krop og sang, dans, enkelt 

instrumentalspil, sangleg, stomp og stille musikalske stunder. 

Børnehavebørnene får mulighed for at kende en stor makker, når de senere skal starte i skole. Børnehaven 

får gennem Musikmakker inspiration til ny musik i børnehaven. 

 

Citater fra deltagere i Musikmakker forløbet: 

Der er da ingen tvivl om, at man kommer til at holde øje med dem, når de begynder i 0. klasse og hjælper 

dem, hvis der bliver noget, siger Stine Sevelsted 6b, Egeskovskolen. 

De går faktisk og synger sangene hjemme i børnehaven, og de lærer også de mindre børn at synge med, så 

på den måde er der også en videndeling til de små i børnehaven, fortæller pædagog Majbritt Vestergaard, 

pædagog Egeskov Børnehave. 

- Der har været en fantastisk samlingskraft mellem børnehave- og skolebørnene, og det har været rigtig 

sundt, at skolebørnene har skullet tage ansvar for børnehavebørnene. Jeg havde ellers min tvivl, om det ville 

gå godt, for når man går i 6. klasse, er man jo i begyndende pubertet med alt, hvad der medfølger, og vi har 

talt rigtig meget om det der med at turde træde ud af sin sædvanlige rolle, og jeg må sige, jeg er meget 

imponeret over resultatet, siger Lone Kjær, musiklærer på Egeskovskolen. 

 

Mere om Musikmakker: 

https://youtu.be/sFhcpyavQ2M 

https://viborg-folkeblad.dk/bjerringbro/Et-musikalsk-venskab/artikel/404728 

https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Stilhed-foer-stomp/artikel/301418 

 

https://youtu.be/sFhcpyavQ2M
https://viborg-folkeblad.dk/bjerringbro/Et-musikalsk-venskab/artikel/404728
https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Stilhed-foer-stomp/artikel/301418

