
 

 

Øvingsrom 

Tasta Skolekorps har over tid arbeidet for å få et større øvingsrom. 

Utgangspunkt 

1. Vi er et stort korps som har vokst ut av øvingsrommene våre 

2. Øvingsrommet er ikke egnet for korpsøvelser (ref akustikkmåling) 

 

Prosessen 

1. Over lang tid hatt dette som tema i samtaler med kulturskolen og NMF 

2. Kulturskolen initierte akustikkmåling. Denne rapporten har hatt stor betydning i argumentasjonen 

vår inn mot kommunen. Fokusert på arbeidsmiljøet til både dirigenter og musikanter 

3. Kontakt med Stavanger eiendom med spørsmål om alternative øvingslokaler. Dette førte til møte 

med følgende parter: 

   a) Kulturskolen 

   b) Korpset 

   c) Fagstab skole 

   d) Stavanger eiendom 

   e) Fagstab idrett 

   f) Kulturavd. 

4. Enighet i møte om at gymsalen på Tasta skole er bedre egnet som øvingsrom for korpset enn 

musikkrommet. MEN,- ingen automatikk her. Vi må søke om brukstid på samme måte som de andre 

organisasjonene.  

5. Befaring i gymsalen sammen med Stavanger eiendom.  

Ingen tiltak kan igangsettes før tildeling av brukstid er foretatt. 

6. Tildeling av brukstid i gymsalen, som på ingen måte svarte til vår søknad og våre behov.  

7. Klage på vedtak ble sendt, denne endte opp til politisk behandling. Det er første gang de 

folkevalgte har fått denne type sak til behandling. Også her ble ansvarslinjer vanskelig å trekke; 

idretten satt opp mot korps. Ingen vil egentlig eie problemstillingen. 

8. Vedtaket ble endret i vår favør, men ikke helt optimalt.  

9. Må søke om brukstid hvert år 

 

I møte (pkt 3) ble det grundig drøftet ulike alternative øvingslokaler. Utfordringen på Tasta er at 

gymsalen har vært benyttet til idretten og ikke korps (slik andre gymsaler blir benyttet). I møtet ble 

det også prøvd å trekke opp ansvarslinjer; hvem er egentlig ansvarlig for å tildele korps egnede 

øvingslokaler? Det er dessverre ingen klare svar her. Korpsene blir på en måte overlatt til seg selv og 

prisgitt god dialog med den enkelte rektor. Det at vi må søke om brukstid i gymsalen blir etter min 

mening helt feil. Men er nok et bevis på at "ingen" vil ta ansvar for øvingslokaler til korps.  

 

Oppsummert 

Jeg opplever at vi har nådd frem med gode argumenter og fått en forståelse for våre behov knyttet til 

øvingslokaler. Det som er den store utfordringen, er at det ikke er noen avdeling i kommunen som 

har det overordnede ansvar. En kommer nok ikke i mål her, før eierskap er definert. Det er egentlig 

ikke viktig hvem som har eierskapet, men eierskap er viktig skal en få en lik tilnærming og forståelse 

for utfordringene.  
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