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Barn- och utbildningsförvaltningen

PRESSMEDDELANDE

På Musikförskolan Noten kommer barnens musikaliska
förmåga att utvecklas
Målet för Musikförskolan Noten är att väcka och stimulera barnens
musikintresse och känsla för musik på ett enkelt och naturligt sätt.
Verksamheten vid Musikförskolan Noten beräknas starta i början av 2019
i nyrenoverade lokaler på Möllegången 9 i Hässleholm. När den nya förskolan
är fullt utbyggd finns det plats för ett 40-tal barn.
-

Uppstarten av Musikförskolan Noten skapar de extra förskoleplatser som vi
bedömer att vi behöver för att möta upp den kommande tidens efterfrågan
i Hässleholms tätort. På så sätt undviker vi uppstart av kortsiktiga, tillfälliga
förskolelösningar och kan erbjuda bättre kontinuitet i verksamheten för barn
och vårdnadshavare, säger Christer Pettersson, verksamhetschef för
förskolan i Hässleholms kommun.

Musikförskolan Noten kommer att ha fokus på läroplanens (Lpfö98) mål om att
varje barn ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och
drama”. I övrigt kommer förskolan att följa samma pedagogiska riktlinjer, som
övriga förskolor i Hässleholms kommun.
Förskolebarn uttrycker sig med hjälp av många olika ”språk”, såsom bild, lek,
musik, dans och rörelse.
-

Med glädje, musik och skapande växer varje barn. Jag ser musik som en
viktig uttrycksform för barn. Vi lär oss alla genom att se, höra och göra, det
vill säga vi lär oss genom våra sinnen. Arbetet i förskolan ska vara lustfyllt så
att barnen lär för livet. Sånger man lärt sig i barndomen finns bevarade i
minnet och är en glädjekälla vid många tillfällen under hela livet, menar
Helena Jonasson, som är förskolechef för bland annat den nya musikförskolan.

Musikförskolan Notens platser är sökbara på Hässleholms webbplats från och
med den 2 november 2018. Ansökan görs på
www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/e-tjanst.html.
För mer information kontakta:
Förskolechef Helena Jonasson
Tel 0451-26 79 12, Helena.jonasson@hassleholm.se
Läs mer: www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg.html
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