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PLAN

1. Kunst og kultur i oppvekstløpet – rekrutteringsperspektivet

2. Skolekorpset og kulturskolen - samhandlingsperspektivet

3. Dirigentens rolle - tusenkunstnerperspektivet

Felles refleksjon/spørsmål mellom hver del - og litt pause



1.
KUNST OG KULTUR I OPPVEKSTLØPET 

– REKRUTTERINGSPERSPEKTIVET



«Kunsten er innholdet i livet, den stiller spørsmål  
uten å gi svar. Den utfordrer, fyller - utvikler 
mennesket og samler flokken»

Per Fugelli







TIL HVEM? 

• Skoler

• Kommunens administrasjon

• Kommunens politikere

• Foresatte

• Elever



HVORFOR SKOLEKORPS?

• Ingen innbytterbenk?

• Lite dugnad?

• Sosialt?

• Turer?

• Hobby for livet?

• Ikke dyrt?



SKOLEKORPSET 
SOM OPPLÆRINGSINSTITUSJON



”This makes musicians great 
problem-solvers in school and social 
situations”

Susan Hallam, Institute of Education, University of London 



HVORFOR 1

FREMTIDENS SKOLE

• For fremtidens etterspørres 
kreativitet, innovative 
egenskaper, emosjonell 
kompetanse og dybdelæring, 
selve kjernen i de estetiske 
fagene



FREMTIDENS KOMPETANSE
(LUDVIGSENUTVALGET, UIO)

Ideer Utføre

Kreativitet
Samhandling
Innovasjon

Digital kompetanse
Fagkompetanse

“The Future of Human Work Is Imagination, Creativity, and 
Strategy in a tech-context”

Joseph Pistru, Harvard 18.01.18
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Faglighet
Kunstfagenes egenverdi 

Sosiale strukturer
Barne/ungdomskulturen i dag

Gruppetilhørighet/møter
Vennskap

Integrering ogInkuldering

Kognitive strukturer
Tilegnelse fagkunnskap

Innovasjon

Dybdeperspektivet
Temposenking

Fordypning
Ro

Individet

Unikt 
utgangspunkt





BEGYNNE OG FORTSETTE

Sosial Faglig UtviklendeAspirant 18 år



RELASJONER



SKOLEN SOM REKRUTTERINGARENA

• Avhengighet; Knekk koden for samhandling!

• Klasseorkester; nysgjerrighet

• Musikkundervisningen

• Personalet

• Foreldre/foresatte

Kommuniser med hele elevgruppa



REFLEKSJON 1

Hvordan rekrutterer du?



2.
SKOLEKORPSET OG KULTURSKOLEN -

SAMHANDLINGSPERSPEKTIVET



Ytre kontekst 
og ramme

Sosial 
tilhørighet og 

trivsel

Musikalske 
ferdigheter

MID



SPENNINGEN

Håndverk Opplevelse



Kultur-
skolen

Skole-
korpsene

Opplæring og oppvekst





Nivå Når Hva Hvordan Hvorfor
1

Kulturskolens ledelse og 
skolekorpsets styre

Oppstart nytt 
semester

Innmelding av elever senest 
1.september hver høst

Som bruker i administrasjonssystem eller på andre 
hensiktsmessige måter

Kulturskolen får mulighet til å etablere faglig 
gode timeplaner så tidlig som mulig

Samkjøre rekrutteringsstrategi Utarbeide felles strategi Presentere et helhetlig godt faglig og sosialt 
tilbud

Samkjøre årshjul/arrangementer Konkretisere egne og felles prosjekter Etablere en god samordnet aktivitetsplan for 
barna og foreldre. Unngå kollisjoner og 
opphoping av aktiviteter

2
Kulturskolens ledelse og 
skolekorpsenes dirigenter

En gang per 
semester

Diskutere metodikk i undervisningen Finne en fordelingsnøkkel gruppe- og 
eneundervisning, individuell-, gruppeundervisning 
mm

Finne en undervisningsform som gir best mulig 
faglig utvikling for barna

Diskutere bruk av 
undervisningsmateriell

Ble enig om en fordelingsnøkkel korpsrepertoar og 
solostoff/etyder/øvelser.

Forutsigbarhet og systematisk bruk av tid

Organisere faglig og sosialt treff for 
alle skolekorps i kommunen.

Fellessamling alle musikanter i regi av kulturskolen. Skape tilhørighet, faglig inspirasjon og 
motivasjon.

3
Kulturskolens pedagoger og 
skolekorpsenes dirigenter

To ganger per 
semester

Repertoarutveksling Fokus i undervisning; korpskonserter eller 
arrangement i regi av kulturskolen

Forutsigbarhet og systematisk bruk av tid

Elevgjennomgang Gjennomgang elevenes utvikling og fokusområder. 
Treffsikkerhet i nivå og målsettinger.

Sikre et best mulig opplæringsløp for barna

Rekrutteringsarbeid Diskutere og videreutvikle rekrutteringsstrategier Sikre god felles rekruttering



KORPSORGANISERING



PROSESS FOR SAMHANDLING

Nivå 1 - Kulturskolens 
ledelse og skolekorpsets 

styre

Nivå 2 - Kulturskolens 
ledelse og skolekorpsenes 

dirigenter

Nivå 3 - Kulturskolens 
pedagoger og 

skolekorpsenes dirigenter



KULTURSKOLENS LEDELSE OG 
SKOLEKORPSETS STYRE 

• Innmelding av elever senest 1.september hver høst

• Samkjøre rekrutteringsstrategi

• Samkjøre årshjul/arrangementer

• Organisere faglig og sosialt treff for alle skolekorps i kommunen



KULTURSKOLENS LEDELSE OG 
SKOLEKORPSETS DIRIGENTER 

• Organisere faglig og sosialt treff for alle skolekorps i kommunen

• Forankring i kulturskolens fagplan

• Rekrutteringsarbeid - synergier



KULTURSKOLENS PEDAGOGER OG 
SKOLEKORPSENES DIRIGENTER

• Repertoarutveksling

• Elevgjennomgang/individnivå - samspilltilbudet

• Diskutere metodikk i undervisningen – spilletimen

• Diskutere bruk av undervisningsmateriell - spilletimen



UNDERVISNINGSTIMEN
HVEM HAR ANSVARET?  

Y

Z

X



VÅRT BARN SITT SAMSPILLTILBUD

Skolekorpset

Eget inititativKulturskolens 
ensemble

Tilpasset 
faglig og 
sosialt



STARTEN
ALLMUSIKK/ALLKUNST

Allmusikken

(6-8 år)

Elevene blir innmeldt i skolekorpset og får ukentlig undervisning i grupper på Kulturskolen (45 minutter pr. gruppe)

Innhold:

• kreativitet, lek, utforsking, å trene på å holde på konsentrasjonen.
Undervisningen legger opp til å gjøre musikalske erfaringer gjennom bruk av kroppen
Noteleker, rytmeleker
Stavspill, orff-instrumenter, boomwackers, småperkusjon
Prøving av alle instrumenter i en korpsbesetning gjennom skoleåret. 
Notelære gjennom bruk av tradisjonell noteskrift (blyant og papir) og iPad
Gehørtrening gjennom bruk av iPad

3. klasse (8 år): Opptak som aspiranter i skolekorpset og instrumentalundervisning på kulturskolen, etter samme 
modell som i vi bruker i dag.



TILTAK LARVIK

• 18 dialogmøter på 4 år

• Årlig fellesseminar i kulturskolens regi

• Jevnlig kontakt mellom dirigent skolekorps og pedagoger

• Musikkorpsenes år

• Støtte instrumenter

• Kontakt inn i det politiske og administrative Larvik

• Daglig pleie

• Spesiell oppmerksomhet



ANTATTE OG REELLE EFFEKTER AV ØKT 
SAMHANDLING

Positive Negative

Bedre økonomi (for skolekorpsene Noe ekstra tidsbruk for styret

Økt rekruttering Fokusendring kulturskolepedagogen

Bedre disposisjon av spilletimer 
(individuell og grupper

Litt strammere økonomi (kulturskolen)

Større miljø for de ulike styrene

Bedre forutsetninger for et godt 
repertoarvalg

Helhetlig opplæring

Individuell opplæring

Sterkere tilknytning lokal skole



VÅRE BARN OG «DERES JOBBER»



REFLEKSJON 3

• Hvordan samarbeider ditt skolekorps med kulturskolen?



3.
DIRIGENTENS ROLLE



DIRIGENTEN I SKOLEKORPSET

• Foresatt
• Kulturskoleansatt

• Lokalt ansatt
• Regionalt ansatt



Skolekorps-
dirigent

Musikalsk 
ansvarlig

Arrrangør/
komponist

Produsent

Leder 
musdikkutvalg

Dirigent

Styremedlem

Pedagog

Kontakt med 
foresatt



DIRIGENTEN SOM 

PEDAGOG

• Hvordan lærer korpset?

• Etablere en langsiktig metodikk?



DIRIGENTEN SOM 

SPESIALPEDAGOG

• Se den enkelte

• Tilpasset opplæring



DIRIGENTEN SOM

MUSIKALSK ANSVARLIG

• Forbilde

• Musikalsk retning

• «Det er deg det kommer an på»!

• Musikkutvalg



DIRIGENTEN SOM 

DIRIGENT

• Relevant

• Tydelig

• Kommunikativ

• Musikalsk

• Inspirerende

• Inkluderende 



DIRIGENTEN SOM 

STYREMEDLEM

• Hvem bestemmer egentlig?

• Ta med musikanten!



DIRIGENTEN SOM 
KONTAKTPERSON

FORESATTE

• Informere

• Inkludere 

• Utnytte



DIRIGENTEN SOM 

ARRANGØR OG KOMPONIST

• Blandende ensembler

• Tilpasset opplæring



DIRIGENTEN SOM 

PRODUSENT

• Hvordan skal vi se ut – når de ser oss?



REFLEKSJON 2

Hvordan redusere dirigentens ansvarsområde?





«Kunsten er innholdet i livet, den stiller spørsmål  
uten å gi svar. Den utfordrer, fyller - utvikler 
mennesket og samler flokken»

Per Fugelli


