
Rösträtt - sång på förskolan
Hitta röstglädjen - barn och personal sjunger tillsammans med sångcoach

Rösten är det instrument som alla bär på. Att sjunga 
är en naturlig del av barns spontana lek. Sång stimu-
lerar även språkutveckling och kreativitet. Genom det 
nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan får 
barn och personal ny inspiration till att hitta sin röst 
och utforska den med nyfikenhet och glädje.

Under en serie lekfulla och roliga sångstunder lär vi oss 
nya sånger och upptäcker våra röster, tillsammans med en 
sångcoach. Personalen får också tips på hur de kan hjälpa 
barnen vidare, bland annat tränar vi på att sjunga i ett röst-
läge som är anpassat efter barnens fysiska förutsättningar. 

HUR GÅR DET TILL?
Förskolan får tre besök av en sångcoach under en termin. 
Före första besöket har personal och sångcoach ett digitalt 
möte, för att tillsammans gå igenom förutsättningar och 
förväntningar. Under sångstunderna lär vi oss nya sånger, 
vi leker, dansar och vilar i musiken. Pedagogerna får verk-
tyg och tips som de kan använda i vardagen med barnen. 
Mellan besöken får förskolan uppgifter att jobba med inför 
nästa sångstund.

FAKTA
Antal deltagare:
Ålder:
Kostnad:
  -vad ingår?

  -vad tillkommer?

Max 25 st barn
3-5 år
10 000 kr/barngrupp
    • 1 st digitalt förberedelse-
      möte
    • 3 st sångstunder á 30-40 
      min med sångcoach
Resor och ev logi tillkommer

OBS! Kostnaden förutsätter att två olika barngrupper i en 
kommun bokas för samma dag. Om detta inte är möjligt är 
kostnaden 15 000 kr/barngrupp.

OM SÅNGCOACHERNA samt BOKNING
I Västra Götalandsregionen finns fyra utvalda sång-
coacher som alla är Rösträttsutbildade och jobbar på 
liknande sätt. För att boka, kontakta valfri sång-
coach direkt.

Önskvärt är att man som kommun samordnar så att en sång-
coach kan koncentrera sitt arbete till flera förskolor i samma 
kommun flera dagar i sträck.

ANNA HEIKKINEN
Telefon:  073-714 55 40
Email:  annaheikkinen@hotmail.com

EMELIE JUNSTEN
Telefon:  070-274 43 31
Email:  info@emeliejunsten.se

INGRID BRÄNNSTRÖM
Telefon:  070-570 64 78
Email:  brannstromingrid@gmail.com

MARIE NILSSON LANNERÖ
Telefon:  070-393 40 39
Email:  marie_zoo@hotmail.com

MER INFO
Kulturkatalogen Väst:
https://www.kulturkatalogenvast.org/
Arrangemang/id/4421

Om projektet i Västra Götalandsregionen:
https://www.korcentrumvast.se/event/
rostratt-sang-pa-forskolan

OM RÖSTRÄTT – SÅNG PÅ FÖRSKOLAN
Rösträtt - sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt 
inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för 
barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. 
Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik 
i Syd Utvecklingscentrum. I dagsläget finns projektet i 19 av 
21 regioner. I Västra Götalandsregionen ansvarar Körcentrum 
Väst för Rösträtts olika aktiviteter.


