El Sistema
Bes rivning av satsning
Syftet ed satsningen är att ed usiken so
ål och edel bidra till en social och änsklig utveckling, barn
so tror på sig själva och so respekterar andra änniskor. Målgruppen för satsningen innefattar fe åringarna
på förskolan Blå esen, sa t eleverna i förskoleklass och år 1 på Hagaskolan. Geno att väva in undervisningen
so en naturlig del i den ordinarie undervisningen blir den obligatorisk för alla aktuella barn.
Satsningen pågår: 2015-01-01 - 2017-12-31

Arbetssätt och metod
Barnen har undervisning två gånger i veckan och en gång per ånad är det Vänstay (fa iljeträff), då barnens
fa iljer bjuds in för att lyssna när barnen sjunger och spelar. Satsningen har i olika etapper utökats. So ett
första steg påbörjades instru entalundervisning i fiol, flöjt och slagverk för de so till hösten 2015 började år
1 på Hagaskolan. Därefter infördes ryt ik och teori sa t kör so ett ko ple ent till den instru entala
undervisningen i år 1. Hösten 2016 fick de elever so började i år 2 obligatorisk kör under skoltid, sa t
erbjudande o frivilligt instru entalspel efter skoltid. Våren 2017 började även år 3 ed obligatorisk kör en
gång i veckan och ett sa arbete inleds under hösten ed Kulturskolans elever i år 3 och 4. Totalt inkluderas
120 barn i verksa heten. Tack vare sa arbete ed Svenska Ka
arorkestern har eleverna även fått ta del av
stadens kulturinstitutioner och geno fört en konsert på Konserthuset.
Förväntade effe ter
Målsättningen är att bidra till att öka barnens känsla av sa hörighet och ge enskap, förbättra deras sa arbetsoch koncentrationsför åga, öka deras språkkunskaper och där ed bidra till en ökad åluppfyllelse i skolan,
sa t att ge föräldrarna en större inblick i och engage ang för sina barns vardag. Fa iljeträffarna är ycket
populära och har edverkat till att förskolan och skolans relationer till fa iljerna har förstärkts. Flera barn i år
2 och 3, totalt 33 stycken varav hälften saknar fritidshe splats, har valt att fortsätta ed frivilligt instru entspel
efter skoltid under hösten 2017. Det får ses so ett ycket gott resultat.
Medel beviljade: 3 milj ner kr n r
Involverade förvaltningar: Förvaltningen försk la ch sk la, samt Kultur ch fritidsförvaltningen

Mer information
Frågor o satsningen? Kontakta projektledaren för El Sis ema:
Birgitta Jonsson, birgitta.jonsson@orebro.se, 076-496 82 02
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