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Denne boken utforsker musikkens mangfold og potensial for å integrere ungdom som står i fare for å havne
utenfor.
Alle kan holde på med musikk om det legges til rette for det. Musikkutøvelse skal ikke bare være forbeholdt
den med stort talent.
Arbeid med unge mennesker under barnevernets omsorg vies mest oppmerksomhet, men boken besvarer også
spørsmål om hva økt bruk av musikk i institusjoner og virksomheter som skole, barnevern, fengsel, psykisk
helsevern, sykehus og rusomsorg kan føre til.
Her utforskes også hvordan deltakelse i musikkrelaterte aktiviteter kan gi ungdom gode erfaringer i
samhandling med både voksne og jevnaldrende og hva som skal til for at ungdom settes i stand til å engasjere
seg i felles musikkprosjekter.

Musikk kan brukes av et bredt spekter av yrkesutøvere som for eksempel barnevernspedagoger, vernepleiere,
sosionomer, pedagoger, sykepleiere og psykologer. Boken egner seg godt for personer som jobber med unge
mennesker i ulike samfunnsinstitusjoner, både musikkterapeuter og andre.

Rockekurs for "gamlinger"! Har du hatt lyst til å prøve å spille i band, men aldri funnet noen å spille sammen
med? Spilte du i band i din ungdom for mange år. Sansetap.no ble videreutviklet i et samarbeid mellom
Helsedirektoratet og Statped.
Det faglige innholdet på sansetap.no videreutvikles for tiden ikke. Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner. På vei mot et demokratisk utenforskap. Ungdom er minst like politisk aktive som før,
viser fersk rapport.
Skolesekken flyttet. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) har overtatt ansvaret for Den kulturelle
skolesekken. Informasjonen om ordningen finner du på www. Velkommen til Frambu kompetansesenter for
sjeldne diagnoser!. Frambus nettsted har hovedfokus på diagnosene vi arbeider med. Selv om disse kan være
veldig ulike. Fagstoff: Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre eller ikke har lyst til å gjøre.
Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften som ligger. Deltakelse på topplederkonferansen 2016
«Det er folkehelsebyggende, inkluderende og kriminalitetsforebyggende å være deltaker i dugnaden», uttrykte
Sturla. Nofima leder nytt internasjonalt stipendiatprogram som skal finne nye måter å løse problemene med
overvekt. Oppmerksomheten rettes mot å få barn til å velge. Thriller Live moonwalk'er inn på scenen i
Londons West End. Dette er en feiring av The King of Pop - Michael Jackson. Kjøp billetter her! Mål for
studiet: Studiet skal bidra til å sikre kvalitet og kompetanse for praksisveiledere som har ansvar for å veilede
helsefagstudenter i praktiske studier.

