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Korpshverdagen

• Øver 2 ganger i uken på Norheim skole 
(barneskole, Karmøy kommune)

• Simon Gilje vært dirigent siden 1997, med 
unntak av 1 ½ år i 2008-2009.



Utfordring

• De siste årene har det vært svak rekruttering



Strategisk grep 2011

• Erkjennelse – vi har problemer! 

• Hva er problemene – hva gjør vi med de?

– Planlegging

– Trivsel

– Tungvint 

– Mye jobb/få foreldre 

• Få oversikt over arbeidsoppgavene



Tiltak
1. Laget mål – og handlingsplan;
Prioritering
Retning
Evaluering
Forbedring 

2. Laget oversikt over gjøremål og fordeling av 
arbeidsoppgaver
Forankring av ansvar
Tidsfrister
Lettere å fordele arbeidet
Lettere å overføre arbeid til nye



Mål- og handlingsplan

NORHEIM SKOLEKORPS SKOLEÅRENE 2011/2012 OG 2012/2013

Hovedmål: innen 2020 skal vi ha 30 musikanter i Norheim skolekorps.

Hvordan oppnå dette:

Fokus på: 

• Flere musikanter

• Trivsel og spilleglede

• Enklere korpsarbeid for foresatte

• Økonomi basert mer på sponsorstøtte, mindre på dugnad



Noen vellykka tiltak

• Ipad

• Regelmessige og korte styremøter 

• Dirigent med på første del av styremøtene

• Tillitsvalgte med på styremøtene

• Enkel ½ årsplan/informasjon ut til foreldre 

• Samarbeid med andre korps

• Økt kontakt/samarbeid med skolen

• Mindre dugnad



Dette er vi blitt bedre på

• Planlegging

• Trivsel 

• Inkludering

• Engasjement



Fokus på framover:

• Mer aktiv bruk av databasen - korpsdrift. 

• Bedre samarbeid med FoU.

• Mer fokus på de enkelte arrangement, nå 
bedre  presentasjon av korpset på 17.mai. 

• Verve flere aspiranter!



Erfaring

For å snu en trend må en arbeide innenfra.

Foreldre like viktig som barna/ungdommen.

Struktur i korpsarbeidet nødvendig.

TTT - eller ting tar mye lengre tid en tror!

- må ta litt om gangen



og nu går det litt bedre… 

…men mangler fortsatt noen flere musikanter

Takk for meg.


