MMB GRUPPEARBEID Torsdag
Sigrun – Jim Ronny – Viktoria – Ann Kristin – Hilde
1.Kjennskap/ Erfaring
Sigrun
• Besøk / Konserter på sykehjem
• Synger med
• Tilrettelagt undervisning
Jim Ronny
• Institusjonskonserter for eldre med elever
• PU- Gruppe som er 20 år. Har jobbet tidligere med dem
Viktoria
• Konsert på sykehjem 1-2 ganger i året med danseelever
• Har hatt danseundervisninga si med elevene på sykehjemmet
da undervisninga var på fysioform i 2. etg på sykehjemmet
• Elever – foreldre – beboere tilstede
Ann Kristin
•
•
•
•

Konsert på sykehjemmet som musiker
PU undervisning
Ergoterapeut utdannet
Skrevet musikk og demens oppgave

Hilde
• Konserter med kulturskoleelever og 4. trinn korps. Tilrettelagt
deltar også.

• Julegrantenning med korpset der beboere deltar. Samarbeid
med pleiere der beboerne har sanghefte. Nissedrillere kommer
og deler ut gaver
2. Muligheter i min kulturskole
Sigrun
•
•
•
•
•
•
•
•

Finne møteplasser og muligheter
Hva kan kulturskolen
Hva kan ikke kulturskolen
Hva kan sykehjem
Hva kan ikke sykehjem
Hvem egner seg til å jobbe med dette?
Finne felles plattform. Enkelt i starten
Start med noen pasienter først

Jim Ronny
•
•
•
•
•

Start enkelt
Tenker for høyt – Dreper ideen
Fargespill
Feller må dokumenteres like mye som det du får til
Kreativitet og holdepunkter er viktig

Viktoria
• Prosjekt
• Sykehjemmet bestiller kulturskolen
• Ballett undervisning på sykehjemmet mens beboerne er tilstede
Ann Kristin
• Vil bli en syngende kommune
• Musikkbarnehage for alle

• Sang/Musikkopplæring for de ansatte på sykehjem
• Sanger til stelle – spise +++
Hilde
• Enetimer på sykehjem. Kan kjøpes av pårørende
• Musikkstund for beboere
3. Gode ideer fra andre
Sigrun
• Kjøpe enetime til eldre
• Gå sammen og spleise på musikkstund. Flere pårørende deler
på en 45-50 min
Jim Ronny
• Allsang samling
• Friplasser har ingen aldersgrense
Viktoria
• Enig med alle
Hilde
• Gjøre det enkelt
• Selge 45 min til sykehjemmet
Ann Kristin
• Rakk ikke å svare for tiden var ute…

