
Inkludering og rekruttering i korps



Vår visjon
Alle snakker korps

Vårt formål
Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv 
fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. (…) Gjennom vårt arbeid er vi en 
sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele 
landet.

Våre verdier
Engasjert - Inspirerende – Inkluderende



Diskusjontemaer i dag:  

• Hva er inkludering? 

• Hvem skal inkluderes? 

• Hvordan jobbes dette med i NMF? 

• Hva kan man gjøre med dette i eget korps? 

• Hvordan kan NMF hjelpe? 

• Utfordringer? 

• Utveksle erfaringer. 



Hva legger du i ordet inkludering når vi snakker korps?

• www.menti.com

http://www.menti.com/


Inkludering og rekruttering

To sider av samme sak:

• Ta imot nye

• Beholde de som er med



2014

Visjon og formål har inkludering i fokus. 

Nasjonal handlingsplan sier: 

• NMF skal utvikle inkluderingsmodeller for alle 

befolkningsgrupper.

2015

• Kulturdepartementet støtter NMF med  1 600 000 til 

utprøving av fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet.

• Inkludering får økt fokus nasjonalt.

• «Inkluderingsagentprosjektet» opprettes, med fokus 

på inkludering i NMF Øst, NMF Nordvest og NMF 

Hordaland

Inkludering historikk



2016-18

• Inkluderingsagent blir aktivitetsguide. Samarbeid med Idrettsforbundet 

• Praktikantprogram og fokus på unge rollemodeller

• Ferietilbud for alle: Sommerkursfond og FeriePULSE

• PULSE- utveksling med Sør-Afrika og fokus på folkehelse. 

• Informasjonsmateriell rettet mot dem som ikke kjenner korps som aktivitet

• Musikk og repertoar som inkluderingsverktøy. Stronger together kommer straks. 

• Utviklet samarbeid eksternt (eks Frivillighet Norge, ALLEMED, Idrettsforbundet)

• Arbeid mot det offentlige (fylkeskommune/kommune/bydel/NAV/politikere)

• Rammevilkår for korpsene (øvingslokaler, kontingent, rekruttering etc.)

• Forutsigbare rammer, som fremmer trygghet rundt aktiviteten

• Korps som arena. Inkluderingsarbeidet kan ikke lykkes dersom ikke korpsene selv har eierskap og jobber med 

tematikken. 



Aktivitetsguide

• Finne de som ikke finner veien til oss.

• Vere en støtte inn i en ny aktivitet. 

• Bindeledd mellom korps-foresatt-offentlige. 

• Inkludering av foresatte. 

• Lette oppstarten for alle parter. 



Frivillighet som arena for inkludering



• Hvert 10. barn i Norge lever i dag i relativ fattigdom. Andelen har 

tredoblet seg i løpet av 14 år.

• 1 av 3 barn fra fattige familier deltar ikke i en organisert fritidsaktivitet.



• Stortingsmeldinger, rapporter og strategier fra 

Regjeringen synliggjør viktigheten av 

frivillighetens rolle i samfunnet 

• Fritidserklæringen

• «Alle barn unge og voksne skal ha lik 

mulighet til å spille/drille i korps»

https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf


Hvorfor fokusere på 

inkludering i ditt korps? 

www.menti.com

http://www.menti.com/


Hvorfor fokusere på inkludering i ditt korps? 

• Skape et godt sosialt miljø.

• For å bidra til et bedre samfunn. Bedre folkehelse. 

• Å lære seg å spille et instrument gir deg et sosialt verktøy videre i 

livet. 

• Å ha med et større antall familier i støtteapparatet. 

• Å delta i en fritidsaktivitet gir et ekstra nettverk og sikkerhetsnett. 

• De fleste korps driver allerede med inkludering! 



Hva gjør dere bra allerede? 



Rekruttering



Hva er god rekruttering? 



• Hvordan rekruttere dere i dag?

• Er det noen som ikke blir med 

i korps? 

• Hvorfor?  



Hvordan skaffe deg kunnskap om 
rekrutteringsgrunnlaget for ditt korps? 



Hvordan skaffe deg kunnskap om 
rekrutteringsgrunnlaget for ditt korps? 

• www.barnefattigdom.no

• Snakk med kommunen

- Skolen

- Frivillighetskoordinator

- Kulturkoordinator

- Miljøarbeider

http://www.barnefattigdom.no/


Hvordan jobbe med inkludering i ditt korps? 

Rekruttere/inkludere

• Materiell utviklet av NMF som kan brukes: 

• Brosjyrer på 12 språk

• Filmer om foreldreaktivitet, øving og 
samspill. 

• Finne samarbeidspartnere. 

• Aktivitetsguide 

• Bruk sosiale medier. 

• Inkludering i rekruttering, gjelder det kun 
for skolekorps? 

https://www.instagram.com/hellenkorps/


Hvordan jobbe med inkludering i ditt korps? 

Beholde/inkludere

• Send musikantene på 
sommerkurs, søk 
sommerkursfondet.

• Involver foreldrene, bruk litt 
ekstra energi på de som ikke 
melder seg selv. 

• Kartleggingsundersøkelse?

• Snakk høyt i korpset om 
inkludering.

• Fokus på kompetanse hos 
instruktører og dirigenter. 

• Fadderordning? 

• Bygge selvtillit og stolthet. 

• Vær synlig i lokalmiljøet.

• Ha fokus på de eldste i den 
‘kritiske fasen’. 

• Hvorfor slutter noen? 



FRAFALL – hva gjør vi med det? 



En kan ikke utvikle korpset musikalsk om ikke det 

sosiale fungerer og folk  blir ivaretatt. 

Hvordan vektes det sosiale og det musikalske i ditt 

korps? 



Hva kan utfordringene være? 

• www.menti.com

• Hvor store er utfordringene?

• Kan de løses? Hvordan? 

http://www.menti.com/


Støtteordninger? 



Hva gjør vi når det ikke blir betalt 

inn kontingent? 



Nasjonale støtteordninger?



Hvordan jobber NMF med dette? 

• Kontakt med det offentlige

• Bevisstgjøring ifh. til Fritidserklæringen. 

• Deltar på konferanser og ulike forum. 

• Bygger nettverk. 

• Samarbeider med andre organisasjoner, for å vise 
behovet for å arbeidet med dette feltet.

• Andelen barn under vedvarende lavinntekt fortsetter 
å øke, og ensomhet er sett på som den største 
trusselen for folkehelsen


