Nätverk i Musik
Lördagen 5 oktober 2019, kl. 09.30 - 16.00
Högskolan för Scen och Musik i Göteborg
Annika Falthin

• Remiss till revideringen av
kursplanen i musik i Lgr11
• Körsång inom popgenren

Fredrik Berglund

Kom och var med och påverka din framtid som musiklärare! Från den 25 september till den 23 oktober
kommer Skolverket att ge möjlighet för musiklärare att inkomma med yttranden till
revideringsförslaget av kursplanen i musik för grundskolan (som kommer att gälla från ht 2020).
Under förmiddagen kommer kursplaneförslaget att presenteras av Annika Falthin, lektor i
musikpedagogik på KMH i Stockholm. Hon har ingått i gruppen som tagit fram förslaget och
medverkade även i framtagandet av kursplanen i musik, Lgr11.
Därefter kommer vi att dela upp oss i mindre grupper av musiklärare och skriva yttranden till
Skolverket.
Eftermiddagen avslutas med ett tvåtimmarspss där vi sjunger och inspireras av Fredrik Berglund
(lärare på Rytmus Göteborg, dirigent och grundare till musiktjänsten We Are Voice) på temat
"Körsång inom popgenren” riktat mot barn och ungdomar. Som körpedagog och inspiratör är han känd
för sitt lekfulla sätt där han inspirerar såväl sångare och publik till stor sångglädje. Fredrik leder även
Mölndals Kammarkör som senast vann guld i European Choir Games i Göteborg under förra månaden.
Program:
• 09.30 - 10.00 Kaffe och mingel
• 10.00 – 11.00 Presentation av det nya kursplaneförslaget i musik för grundskolan.
• 11.00 - 12.00 Remisskrivande i smågrupper
• 12.00 - 13.00 Lunch
• 13.00 - 14.00 forts. remisskrivande i smågrupper samt återsamling
• 14.00 - 16.00 Workshop: Körsång inom popgenren för ungdomar under ledning av Fredrik Berglund
Några länktips:
Så arbetar Skolverket med att revidera kursplanerna
Annika Falthins avhandling 2015
We are voice
Mölndals Kammarkör
Deltagaravgift: 600:- (förmiddagskaffe + fralla och lunch ingår i avgiften)
Anmälan med faktureringsuppgifter senast tisdag den 1 oktober
till följande länk (Google Formulär) Ange önskemål om specialkost!
https://forms.gle/T42yua5YwDBSvt727

