
Musikundervisning/ Funkis musik

Här kan du med funktionsvariationer få sjunga och spela olika 
instrument. Vi kommer att lägga stor vikt vid att lyssna in behov 
och önskemål utifrån varje elev. Lektionerna bedrivs som enskilda 
lektioner eller i mindre grupper om 2 elever. I samtal med 
vårdnadshavare och lärare planerar vi in denna 
musikundervisning för att veta hur vi bäst skall möta resp. elev. 
Denna musikundervisning är gratis.

Det krävs inga förkunskaper för att delta. Alla kan göra musik! 

Målgrupp: 
Barn och unga med funktionsvariation i åldern 7-26 år.
Personlig assistent är välkommen att delta vid lektionen om 
behovet finns.

Plats och tid:
Tid och plats görs upp i samråd med elev och vårdnadshavare. 
Antingen på elevens skola eller på kulturskolan i kommunen. 
Lokalen kan rullstols anpassas om behovet finns! 

Enskild undervisning: 25 min
Grupp med 2 elever: ca 35 min

För att anmäla ditt intresse 
eller om ni har frågor maila:
marie.frederiksen@stenungsund.se

Nu erbjuder vi inom STOLT 
enskild musikundervisning, 
för att erbjuda alla barn tillgång till 
musik och kreativitet utifrån sina behov

mailto:marie.frederiksen@stenungsund.se


Antal tillfällen:
Vi planerar att hålla undervisningen varannan vecka. Detta 
anpassar vi utifrån resp. termins anmälningar. 

Tillsammans improviserar vi och kommunicerar i musiken 
med kropp och röst. Vi spelar, gör ljud, sjunger, skapar egna 
låtar och har en kreativ stund tillsammans. I musiken kommer 
vi bland annat att utforska känslor, turtagning, dynamik, att 
leda/följa, härma, kroppsmedvetenhet. ’

Vi kommer leka och ha roligt tillsammans i musiken.

Varje lektion har en struktur vi följer för att tydliggöra för 
eleverna hur lektionen går till. En lektion kan se ut såhär: 

•Hej och välkommen
•Startsång (samma varje gång)
•Bildstöd för lektionen
•Instrumentspel/ improvisation
•Sång/ röst 
•Rytmik/ dans med kroppen
•Slutsång
•Hej då

Musiklärare: Marie Frederiksen
Marie är musiklärare och utbildad musikterapeut i Danmark. 
Marie jobbar som rytmik och drama lärare på Kulturskolan i 
Stenungsund.

För att anmäla ditt intresse 
eller om ni har frågor maila:
marie.frederiksen@stenungsund.se
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