Hva gjør korpsene bra allerede?
Deltakere på Regionstinget Rogaland hadde mange gode innspill og tiltak fra egne rekker
som de delte med hverandre under innlegget ‘Rekruttering og inkludering – to sider av
samme sak’. Under er en liste over tiltak som ble nevnt:
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Eget inkluderingsfond: Korpset setter av inntekter jevnlig for å kunne ha en pott å ta
av til de medlemmene som har trang økonomi.
En gang i måneden får juniorene være med på hovedkorpset sin øving. Da spiller de
sammen frem til pausen og er sammen i pausen før juniorene er ferdige og
hovedkorpset har resten av øvelsen selv
De eldste i korpset planlegger en aktivitet eller lek, og det brukes 30 min av øvelsen
til dette av og til.
Styrevakt på hver øvelse, slik at det alltid er noen fra styret der som foreldre kan
kontakte om behov. Sikrer god informasjonsflyt og at musikanter og foreldre har
kjennskap til styrts medlemmer.
Foreldrevakter som passer på at alle er med, spesielt i pausene. Noen kan gjerne føle
seg ‘utafor innafor’ – at de er med i korpset, men likevel ikke føler seg sosialt
inkludert i gruppen. De kutter også opp frukt og koker kaffe.
‘Eldstegruppe’, enten musikalsk eller sosialt. Ensemble, tacokveld e.l.
Tett samarbeid med voksenkorps, f.eks sitt-inn øving eller solistkonsert med
skolekorpsmusikanter akkompagnert av voksenkorps. God motivasjon for
skolekorps og viktig for rekrutteringen til voksenkorpsene.
Korpsene i regionen/distriktet danner et hovedstyre hvor de kan samarbeide. Dette
kan bedre samarbeid og bygging av en felles og samarbeidende korpskultur i
området. Det ble også trukket frem at det er til dels liten deltakelse på arrangement
i regi av NMF som f.eks regionsting eller konferanser. Dette er gode møteplasser for
korpsene, og de som deltok på Regionstinget var positive til utbyttet av deltakelsen.
Det oppfordres til deltakelse på slike arrangement.
Invitere seg selv (korpset) til foreldrekveld eller lignende. Korpset spiller en sang og
informerer om seg selv.

Dersom dere har enda flere så send de gjerne til meg på birthe@musikkorps.no. Tusen takk
for gode innspill, det var inspirerende å høre om det gode arbeidet dere gjør!
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