
Rytmik i 
daginstitutionen

Sang, dans, rytmer og bevægelse

Musik, leg og glæde



Duntzfelts Allé 8, 2900 Hellerup, 
kulturskolerne.dk

Vil I have en endnu sjovere dag i institutionen? 

Så book et forløb med Gento  e Musikskoles rytmiklærere.

Gento  e Musikskole tilbyder rytmik til daginstitutionerne 2022/2023.
I rytmikundervisningen bliver børnenes musikalitet, sanser, motorik, fantasi og sociale kompe-
tencer trænet og udviklet. Der arbejdes med musikkens grundbegreber såsom rytme og puls. Vi 
synger, danser, leger, griner, spiller og bevæger os. Undervisningen er baseret på sange og lege af 
både nyere og ældre dato, dans, leg med rytmikredskaber, træning af motorikken samt sammen-
spil alt e  er institutionens muligheder. Musikskolens rytmiklærer kommer til jeres institution og 
underviser.

Undervisningsgange og tid
Der undervises i alt 11 gange. Undervisningen placeres én formiddag om ugen, hvilken dag a  ales 
med Musikskolen. Der kan minimum bestilles 90 minutters undervisning pr. gang, som kan deles 
op i hold på 45 minutter for børnehavebørn, mens 30 minutter pr. hold o  e er nok for vuggestue-
børn. De  endelige holddelinger a  ales med læreren e  er individuelle ønsker og behov.

Antal børn og voksne
Der kan være op til 12 jævnaldrende børn på et hold ledsaget af ca. 4 af institutionens medarbej-
dere. Det er vigtigt, at det er de samme børn og voksne, der deltager på holdene hver gang. Hvis 
der deltager børn med særlige behov, vil vi gerne vide det på forhånd.

Inspirationen fortsætter
Institutionens medarbejdere deltager aktivt i undervisningen, hvorved forløbet også kan være 
til inspiration for de voksne, og dermed give lyst til at lave rytmik med børnene e  er forløbets 
afslutning.

Lokale og instrumenter
I skal have et lokale, hvor undervisningen kan foregå. Optimalt er et lokale med god plads til at be-
væge sig, og gerne tomt idet møbler m.m. kan virke forstyrrende på børnene. Hvis institutionen 
har et lille lager af rørtrommer, pentatone xylofoner, rytmekasser og evt. lidt rytmikinstrumenter 
vil det være ideelt. Vores lærer medbringer selv andre relevante redskaber.

Pris
Et forløb, som beskrevet koster i alt kr. 6375, -
I er velkommen til at kontakte os og få et tilbud, hvis I ønsker et andet undervisningsforløb.
Gento  e Musikskole. Læs mere om musikskolen og rytmiklærerne på: www.kulturskolerne.d

For bestilling eller yderligere information kontakt:

Lars Henning Kaptain
Souschef
39985082
lahj@gento  e.dk


