
   
 

VIDEREGÅENDE KURS I BABY- OG 

SMÅBARNSSANG 
1.-3.april 2022 - Soria Moria hotell- og konferansesenter ovenfor Holmenkollen  

i Oslo 

 

LÆRINGSMÅL: 

• Økt kunnskap og innsikt om baby- og småbarnssang som en del av menighetens opplæring, og som 
diakonalt tiltak overfor ulike aldersgrupper 

• Styrke baby- og småbarnsanglederens kompetanse og selvtillit i rollen som baby- og 
småbarnssangleder 

• Få økt innsikt i sangens betydning og videreutvikle sangrepertoaret 

• Lære å skrive egne små sanger til bruk i baby- og småbarnssang 

 

KURSOMTALE: 

Dette kurset er for deg som har erfaring med babysang fra før, og som ønsker å utvikle babysangen 

videre. Det blir et praksisnært kurs med vekt på metode, innlæring av sanger, sangtekstenes 
betydning og erfaringsdeling i grupper. Kurset vil videre fokusere på babysang som et arbeid midt i 
menighetens kjernevirksomhet, med vekt på opplæring og diakoni, hvor også generasjonssang blir et 
tema. Kurset er en god mulighet til å bygge nettverk med andre som arbeider i samme fagområde. 

            

KURSHOLDERE: 
 
Ruth Elisabeth Engøy har utviklet Frelsesarmeens babysang 
konsept  
og bygd opp Generasjonssang.  

Hun har mange års erfaring med å lede og videreutvikle baby- og 
generasjonssang, være kursholder og å produsere CD-plater til 
formålet. 

 
 

 
Hilde Svela er freelancesanger, låtskriver, instruktør og kursholder 
med mange års erfaring med sang og musikk for alle aldre.  

Hun har også komponert bibelverssanger til bruk på hjemmebane og 
i trosformidling, som babysang og småbarnssang. 

 

 

 

 



   
 

 

PROGRAM 

Fredag 1.april          

15:30 Registreringen åpner 

16:00 Servering av rundstykker e.l. 

16:45 Åpning av kurset 

          Bakgrunn og hensikt 

17:00 Fueltid med Hilde Svela 
          Hun synger for oss, vi “leker” sammen og blir litt kjent gjennom “øvelser”.  
          Hun forteller også historien bak bibelversprosjektet hennes, et trosopplæringsverktøy som     
hun har utviklet og tatt i bruk i blant annet baby- og småbarnssang. 

 

17:50 Pause 

18:10 Å utvide perspektivet med Ruth Elisabeth Engøy 

          Fra Babysang til Generasjonssang. Fra fortelling til livsrefleksjon. 

19:00 Pause 

19:30 Middag 

 

Lørdag 2.april          

Workshop med praktisk tilnærming 

Hilde Svela og Ruth Elisabeth Engøy har to workshop hver som kjøres to ganger i 

løpet av dagen, med halve gruppa av gangen. 

 

Workshop med Hilde: 

Tittel W1: “Du er dyrebar” 1 – innlæring av bibelverssanger for småbarnssang 

Tittel W2: “Du er dyrebar” 2 – utvidet innlæring av andre relevante sanger for babysang, med vekt 

på metode 
 

Workshop Ruth Elisabeth: 

Tittel W3: Bibelfortellende bevegelsessanger/regler 

Tittel W4: Generasjonssang som verktøy 

 

 



   
 
09:00 Fueltid med Hilde Svela 

09:30 W1 med Hilde for gruppe 1 

          W3 med Ruth Elisabeth for gruppe 2 

10:45 Pause 

11:15 W1 med Hilde for gruppe 2 

          W3 med Ruth Elisabeth for gruppe 1 

12.30 Lunsj 

14:00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner 

          v/ Hege Irene Fossum 

          Felles for alle kursene 

15:00 Refleksjonskåseri med Dirridamtekster med Ruth Elisabeth Engøy 

15:30 W2 med Hilde for gruppe 1 

          W4 med Ruth Elisabeth for gruppe 2 

16:30 Pause 

17:00 W2 med Hilde for gruppe 2 

          W4 med Ruth Elisabeth for gruppe 1 

18:00 Fritid 

19:30 Middag og sosialt samvær 

 

Søndag 3.april          

Erfaringsdeling og skriveverksted 

09:00 Felles andakt med alle kursene 

09:45 Erfaringsdeling og refleksjon 

          Vi deler erfaringer med hverandre og snakker sammen om det vi har lært i 

          helgen – felles refleksjon gir mer læring. 

Vi deler gruppen i to, og Ruth Elisabeth og Hilde leder hver sin gruppe. 

Kursdeltakere bes ta med sine gode tips 

10:45 Pause 

 



   
 
11:15 To valgfrie Verksteder 

1. Hvordan knytte sammen enkle sanger og vers til en gudstjenestefortelling? 

              v/ Ruth Elisabeth Engøy 

2. Låtskriving – hvordan lage enkle sanger og tekster til barn. 

             Deltakerne jobber med egne tekster/melodier under veiledning av Hilde Svela 

12:45 Avslutning og oppsummering 

13:00 Lunsj 


