
 
 

 
 

Kartlegging av kompetanse i korpset 
 
Styret i korpset ønsker informasjon om hva du kan tenke deg å bidra med, slik at 
vi kan fordele arbeidsoppgave i korpset på en god måte. Det er viktig for oss at du 
blir spurt om oppgaver du føler deg komfortabel og er motivert for. Vi ber hver 
enkelt om å fylle ut dette spørreskjemaet. Derfor du har behov for å komme med 
informasjon eller annet som du mener ikke passer inn i skjemaet, setter vi pris på 
at du tar kontakt med noen i styret eller sender oss en e-post. Takk for at du tar 
deg tid til å svare.  
 
 
Hva heter barnet/barna dine?  
 
Svar:  
 
Hva heter du:  
 
Svar:  
 
Jeg er:  

 Mor 

 Far  

 Annen rolle 
 
Hvor motivert er du for å engasjere deg i korpset?  
 

 1: Ikke motivert 

 2: Litt motivet 

 3: Verken eller 

 4: Motivert 

 5: Svært motivert 

 Jeg har personlige grunner til å ikke kunne engasjere meg så mye 
 
Har du hobbyer eller fagområde korpset kan ha nytte av? Om du er usikker, 
oppgi gjerne yrkesstatus. 
 
Svar:  
 
 
 
 
Hvilke områder kan du tenke deg å engasjere deg i? Dette spør vi om for å 
kunne gi medlemmer eller foreldre oppgaver de trives med. Velg minimum et 
alternativ:  
 

 Styrearbeid. 

 Basarkomité – planlegge lotteri og den årlige basaren. 

 Dugnadskomité – lage til lister og informasjon når det er  
dugnad.  

 Sosialkomité med ansvar for sosiale aktiviteter for  
korpset. 



 

 
 

 Seminarkomité – organisere seminarer, mtp. frukt, lunsj,  
samkjøring osv. 

 Aktiv tilstedeværelse på øvinger (gjelder aspirant-, junior- og hovedkorps).  

 Noter (kopiering og holde orden i notearkiv).  

 Uniformer 

 Materialforvaltning (oversikt over instrument, noteklyper, seletøy til 
marsjering). 

 Skrive søknader (kommunale midler og eksterne fond). 

 Plakater og annonsering av arrangement. 

 Administrator for sosiale medier. 

 Musikk- og konsertkonsept.  

 Foreldrevaktansvarlig.  

 Sponsorkomité.  

 Foreldrekontakt (en foreldrekontakt for hvert av korpsene, aspirant-, 
junior-, hovedkorps, som holder kontakt med styret, formidler informasjon 
og innspill mellom styret og foreldrene).  

 Fotografering (fine bilder fra dagliglivet til korpset til bruk i sosiale medier 
og promotering). 

 Integrering (hvordan finne veien til de som ikke finner veien til oss?)  

 Spillejobber/dugnadsoppdrag  

 Hjemmeside 

 Instruksjon/direksjon 

 Være med å spille på spilleoppdrag 

 Annet:  
 
 
 
Har du tilgang på gratis/billige ressurser korpset kan dra nytt av? (F.eks. 
transport, mat, lokaler/lager, kontormateriell, lotterigaver etc.) 
 
Svar:  
 
Jeg har sertifikat for:  
 

 Lastebil 

 Buss 

 Minibuss 

 Bil klasse B 

 Nei 

 Annet:  
 

 
Er det noe annet du ønsker å legge til:  
 
Svar:  


