
 
 

 
 

Hva man faktisk trenger kommer an på flere ting som for eksempel hvor 
mange deltakere og hvordan man velger å organisere mat og transport. Noe 
av de nødvendige ressurser har man kanskje tilgang på hos de ulike 
partnerne i form av lokaler, utstyr og tid hos ansatte. 
  
Med dette som utgangspunkt er det følgende ressurser som må løses lokalt: 
  

o Lokaler (kanskje har kulturskolen egne lokaler eller korpset har 
tilgang til relevante lokaler gjennom kommunen?) 

- Størrelse på lokale avhenger av størrelsen på gruppen, men 
våre erfaringer sier at man gjerne trenger; 

- Grupperom (brass, treblås, slagverk, p-buzz, dans) 
- Større sal til fellesprøver (med gulvplass til å vise koreografi) 
- Pauseareal inne og ute der man kan tilby aktiviteter som flere 

kan ta del i. 
- Tilgang til kjøkkenfasiliteter og område for matservering 
- Møte-/pauserom til stab 

 
  Noen av rommene kan gjerne også være flerbruksrom. 
 

o Slagverksutstyr (kan ofte korps/kulturskole stille med) 
Her bruker man det man har, men det er flott med tilgang til: 
stortromme, skarptrommer, djember (om dette finnes) og diverse 
småperk. Trommesett er også bra. 
Så langt det er mulig kommer teamet med P-buzz, Bhoom wackers og 
muligens også noen p-cornetter. 
 
Dersom gruppen er ujevn kan det også være fint med tilgang til for 
eksempel piano, men dette er et nice to have. 

 
o Lokale lærerressurser til å bidra i undervisning – ca 3-5 personer 

avhengig av gruppestørrelse. Her oppfordrer vi til å involvere 
lærere/ledere fra kulturskole, korpset, dansegrupper ol. 

  
o Ungdomsassistenter til å bistå i undervisningen. Musikkassistentene 

(3-5) er med i undervisningen som støttespillere for lærer. De 
fungerer som bindeledd mellom musikalsk lederteam og 
trivselsteamet. Dersom det melder seg noen interessert ungdommer 
vil de få mulighet til å delta i forberedelsene sammen med de lokale 
lærerne. Ungdommene er supre rollemodeller for de yngre og kan 
utvikle seg til å bli gode støttespillere for korps fremover.  
Her er det snakk om å plante frivillighetsgenet så tidlig som mulig, 
noe som vil tjene den lokale frivilligheten på lengre sikt. 
 
Ungdomsassistenter kan også brukes i trivselsteamet,  
på kjøkkenet og i den administrative planleggingen  
av prosjektet. Assistentene må ikke være fra  
korpset for å kunne involvere seg i prosjektet. 

  



 

 
 

o Trivselsteam til å følge opp barn som strever med å følge 
undervisningen og i pausene. Vår erfaring tilsier at man trenger 3-4 
personer i dette teamet. Dette kan være frivillige foreldre fra 
korpset, eller andre lag/foreninger som for eksempel lokal 
frivillighetssentral, kommunalt personell for eksempel fra skole og 
fritid, den lokale ungdomsklubben osv. Trivselssteamet signerer barn 
inn og ut, de har ansvar for deltakerne i pausene (se til at alle har 
noen å være med, at det finnes aktiviteter som motiverer barn til å 
leke sammen med flere og bryte opp vante grupper) og ta imot barn 
som ikke kan være aktivt med i undervisningen og motivere dem for å 
returnere. De er tilstede blant deltakerne under måltidene for å 
legge til rette for at alle har noen å sitte sammen med. Her er 
ungdomsassistenter også gode støttespillere. 

 
o Kjøkken, 2-3 personer Dette kan være frivillige foreldre fra korpset, 

eller andre lag/ foreninger som for eksempel lokal frivillighetssentral, 
kommunalt personell for eksempel fra skole og fritid, den lokale 
ungdomsklubben osv. 
 
Kjøkkenet har ansvar for å planlegge, tilberede, servere og rydde opp 
etter ulike måltider i løpet av seminardagen. 

 
Merk at kjøkken og trivselsteam har ulike arbeidsområder og gjerne er 
aktive med ulike arbeidsoppgaver samtidig. De kan gjerne bistå hverandre, 
men det er viktig å være forberedt på at de ofte jobber samtidig. Det er 
viktig at man ikke legger opp til at de som bidrar her har for mange 
ansvarsoppgaver som forhindrer dem til å gjøre den oppgaven de er satt til 
å gjøre. 
 

o Prosjektleder 
Ansvar for logistikk / påmelding. Delta i møter med NMF etter behov 
og ønske. 

 
o Mat til deltakere og ledere 

Mange ulike varianter av hvordan dette legges opp. Mange barn og 
unge opplever at matpakkene (mangel på matpakke) kan være 
stigmatiserende (ref. undersøkelse gjort av for eksempel Kirkens 
bymisjon). Målet er å holde blodsukker jevnt for alle. Mange steder 
opplever vi at det kan være smart å begynne dagen med å tilby 
yoghurt, frukt, knekkebrød mens man tar en felles gjennomgang av 
dagens plan. 
 
I FeriePULSE ser vi på måltidene som en del av trivsels- 
arbeidet og for at det skal bli et trivselstiltak anbefaler  
vi at trivselsteamet og øvrige ledere er med og spiser  
sammen med deltakerne under måltidene. 

 
I ordinære FeriePULSE har tanken vært å utforske  
ikke bare musikalsk, men også gjennom lukt og smak.  



 

 
 

Vi har derfor lagt vekt på varm mat med et internasjonalt drag over 
seg til lunsj. Har man mange deltakere med annen landbakgrunn kan 
lapskaus være vel så fremmed som kebab og en afrikansk kyllinggryte. 
Vi har svært gode erfaringer med å samarbeide med lokale 
kvinnegrupper på dette området. 

 
 

o Noe trykksaker og småinnkjøp 
Her kan det være smart å gi trivselsteamet et lite budsjett til å 
handle inn slik at de har litt samhandlingsaktiviteter å tilby 
deltakerne i pausen: tegnesaker, hoppetau, ball, materiale til å lage 
en vennskapsvegg/selfievegg, hatter/briller/parykker til selfie-bilder 
synes mange er gøy. 

 
Vi kan også anbefale å gjøre avtale med lokale Bua om å få låne 
utstyr som egner seg som pauseaktivitet for målgruppen: Utemikado, 
balansetau, rockeringer etc. Flere ganger løses også dette ved at 
noen i teamet /deltakergruppen tar med ting hjemmefra som kan 
brukes. 


