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Hvem er vi?
I Daginstitutionen Nordstjernen 
ved vi, at musik kan noget helt 
særligt. Musik kan få en til at 
danse, hoppe, grine, koncen-
trere sig og mærke fællesskab, 
glæde og samhørighed. 

Derfor møder børn, der går 
hos os, musik, sang, dans 
og bevægelse hver dag. 

Forskning viser nemlig, at 
børn i skolealderen bliver 
bedre til de boglige fag, 
hvis deres kreative potentiale
er udviklet. 

Og det bliver det hos os. 

Det bruger vi tiden på 

Når du træder ind i Nordstjernen mærker 

du, at vi er et musikunivers. 

Både inde og ude ser du tilgængelige 

musikinstrumenter, og vi har vores eget 

musiklokale og et ballet/motorikrum. 

Det sker blandt andet hos os: 

    Børnene deltager på musikhold 

 med professionelle undervisere 

 fra Kulturskolen

    Børnehavebørnene får ballet-  

 undervisning af en profes- 

 sionel balletunderviser

    De ældste vuggestuebørn og 

alle børnehavebørn deltager i  

”Rytmer på tværs”

    Vi deltager i kulturtilbud på f.eks.  

 Nicolai for børn og biblioteket

    Vi mødes alle til morgensang  

mindst en gang om ugen

    Vi synger, spiller og laver dagligt  

 rytmik med alle børn 
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Personalet brænder for musik og børnene

I Nordstjernen efteruddannes medarbejdere i musik for at opkvalificere vores 

teoretiske og musiske viden. Vi uddannes i, hvordan musik og dans formidles  

til vores 0-6 årige børn, og hvordan vi møder barnet i dets musiske udtryk. 

Dette gøres bl.a. ved kendskab til: brug af rytmer, sang, dans, bevægelse og 

forskellige musikgenre. 
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Hvad får dit barn ud af 
at gå hos os?

I Nordstjernen får hvert enkelt barn 

mulighed for at vise ’den bedste udgave’ 

af sig selv i fællesskabet med andre.

Et veluddannet personale arbejder spe-

cialiseret og målrettet med at understøtte 

det gode børneliv, hvor musik, sang, dans 

og bevægelse spiller en central rolle. 

Og så har vi i Nordstjernen aftenåbent 

frem til kl. 21, til forældre med et  

arbejdsmæssigt behov.

 

Vi er altid klar til at give forældre og  

børn en uforpligtende rundvisning i  

Nordstjernen. Ring til os på 4033 8222. 

- Og besøg gerne vores hjemmeside og 

læs meget mere om, hvem vi er 

dinordstjernen.kolding.dk
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