
Fakta Tu skulekorps:

• Første gang stiftet 1975, nedlagt 1986

• Startet opp på nytt 2004

• Startgrunnlag: 40 gamle uniformer, 0 instrument, 0 kapital, 2 spesielt ivrige 
ildsjeler og en bygd «kanskje» som ønsket det!

• I dag: 60 medlemmer 8-18år, 35 gamle uniformer + 25 nye uniformer, ca 65 
brukbare instrumenter, 20 spesielt ivrige ildsjeler, aktiv og involvert 
foreldregruppe og ei bygd som backer opp mer enn noen gang.
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SKAPE
OPPLEVELSER!
• Rekruttering
• Utholdenhet
• Musikalsk utvikling
• Bygge relasjoner/vennskap
• Samhold i foreldregruppe
• Opplevelser og for nærmiljø
• Økonomi



17.Mai – Stiligste innslag i folketoget på Bryne



Stavanger Open 2012



Kroatia 2012



Musikalsk utvikling:
• Kvalitet fra dag 1 !!!!!
• Rett dirigent/instruktør til rett tid, kontinuitet
• Individuell instruksjon.
• Tilpassing til nivå
• Trivsel

• Sette seg kortsiktige og langsiktige mål, skal være noe å strekke seg mot
• Konkurranser
• Konserter/forestillinger
• Marsjering
• Mangfold, nye aktiviteter, ikkje kopier årsplanen fra år til år

• Likestille satsing på juniorkorps og hovedkorps.
• Fellesspilling/aktiviteter og egne prosjekter
• Forbilder

• Samarbeid med voksenkorps
• Forbilder
• Lengre perspektiv på korpslivet
• Motivasjon for å gå åra ut i skulekorpset



Juniorkorps, hovedkorps og Klepp hornmusikk speler sammen (Which witch)



Hovedkorps har drama sammen med elever fra Vågen



Sosialt- Bygge relasjoner/vennskap i korpset
Hva gjør vi?

• Klubber – «Frokostjuisen» «sjokolademelka» «slusjen» «smoothien» m.fl
• Kveldsmat heime hos noen 1g. Pr. mnd, aldersinndelt (1-2 trinn)
• Gruppene han videre gis oppdrag i forbindelse med arrangementer, 

underholdning, tiltak for aspiranter mm.

• Bolletorsdag 1g. Pr mnd – ofte inkludert foreldrekaffi
• Alle alderstrinn sammen

• Overnattingsseminar 1 g. pr semester
• Bevisste på å legge opp til aktiviteter på tvers av alder

• Turer, innenlands og utenlands – Legges opp til familieturer der alle skal ha 
tilbud om å være med, aspiranter, juniorer, hovedkorps, søsken og foreldre



Bygge organisasjon
• Rekruttering av foreldre
• Inkludering av foreldre
• Fordele oppgaver på mange – føle tilhørighet – føle at det er behov for en
• Bygge miljø blant voksne, trivsel, nye relasjoner/vennskap, gjøre ting 

sammen
• Dele opplevelser med musikantene, føle seg som en del av suksessen

GIR STYRKE/SAMHOLD I MOTGANG OG MYE GLEDE I MEDGANG

Musikalsk organisasjon:
• Bygge team av dirigenter/instruktører, lede i samme retning.

• Føle delaktighet, bygge opp hverandre, diskusjonspartnere
• Ensomme dirigenter brenner seg fortere ut
• Tett samarbeid med leder/styre
• Kontinuitet



Økonomi
• Utfordring, rask vekst, store investeringer i utstyr, lønnsutgifter eksplodert 

for å opprettholde kvalitet på alle nivå.
• Vanskelig å få støtte til drift!
• Utstyr, gode ordninger, instrumentfond har bidratt mye, lokale banker mm.

Organisering:
• Eget økonomiutvalg(VIKTIG!)

• 2 fra styret + 2 utenfor
• Organiserer dugnader
• Loddsalg
• Annonser i medlemsblad og kalender



NÅR ULYKKEN ER UTE! UNDERSLAG! KRISE! HVA GJØR VI?

• Åpenhet

• Ivareta menneskene(samarbeid med skole, idrettslag mm)

• Raskt skifte av fokus. Leder og politi håndterer sak.

• Total mobilisering. Her kommer den sterke og sammensveisede 
organisasjonen til nytte.

• Umiddelbar iverksettelse av dugnader, foreldre, musikanter, 
besteforeldre!!

• Bygdefolk: Enormt loddsalg 17.mai, direkte støtte på giro mm
• I løpet av 3 uker – kontroll, 3 mnd tatt inn halvparten, 10 mnd tilbake 

på opprinnelig nivå (til tross for betydelig økte kostnader i perioden)

INGEN innvirkning på korpsdrift, men står tilbake med en styrket 
organisasjon



Besteforeldredugnad!


