
Musikk fra livets begynnelse 
(MFLB)

Musikk fra livets begynnelse er et kurs hvor foreldre 
og barn møtes for å synge, danse, leke og oppleve musikk sammen.
Kurset foregår i små grupper på maks 12 barn og baserer seg på et 

pedagogisk opplegg hvor tilhørighet og samspill står i fokus. 

Skoleåret 2018-2019



Hvorfor gå på Musikk fra livets begynnelse
• Forskning viser at musikk fremmer god helse og læring
• Sanger, rim og regler er viktig for utvikling av språket
• Musikk kan også skape glede og liv, eller gi bekreftelse på 

vanskelige følelser hos barnet
• For barnet har du som forelder den vakreste stemmen i 

verden!
• Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens 

språk med lyd, rytme og bevegelse 
• Denne kommunikasjonen har stor betydning for barns          

utvikling

Praktisk informasjon  
• Om et godt år flytter kulturskolen inn i egne lokaler i Veveriet
• I mellomtiden legges MFLB til Flassabekken barnehage
• Et semester varer 15 ganger og følger skoleruten i Gjesdal
• Semesteroppstart i august og i januar
• Pris tilsvarer en instrumentalplass i kulturskolen
• Hvert barn skal ha med seg en voksen omsorgsperson til hver 

time
• Faglærer er Marianne Hatleskog Munthe-Kaas, som også er 

fiolinlærer i kulturskolen
• Spørsmål kan stilles til: kulturskolen@gjesdal.kommune.no  

Tirsdager:
0 - 6 mnd. kl 10:00 - 10:45

6 - 12 mnd. kl 11:00 - 11:45



Hvordan søke
Kulturskolen benytter programmet Speedadmin.

Her er link til søknad: 
https://nogjesdal.speedadmin.dk/tilmelding#/ 

(finnes også på hjemmesiden)

Søknadsfrist:
1. august for høstsemesteret 
1. januar for vårsemesteret

Den som har plass får beholde den inn i neste semester, 
men må da re-registrere dette i Speedadmin.



www.minskole.no/gjesdalk

Om Gjesdal kulturskole
• Tilbyr opplæring i kunstfag etter skoletid og MFLB på dagtid
• Kulturskolens visjon handler om kvalitet og glede
• Individuell undervisning i sang og flere instrumenter
• Grupper i dans, teater, visuelle kunstfag, band og sang
• For barn og unge, men også voksne ved ledig kapasitet
• Har base ved Bærland skole på Ålgård, samt piano i Dirdal


