
LILLESTRØM
SKOLEKORPS

STYRELEDER CHRISTIN FISKVIK

150 MEDLEMMER

4 KORPS

5 DIRIGENTER



HVEM ER 
VI?

• Bestemme profil på korpset
• Hvem skal vi være, og for hvem?

• Hvilke mål har vi for korpset
• Hvordan når vi målene våre?

• Hvilke aktiviteter må til for at vi skal komme 
dit vi vil?



HVEM ER 
VI?

• Hvorfor har vi de aktivitetene vi har?
• Gammel vane

• Enkelt med alt som kan «kopieres»

• Ikke vær redd for å tenke nytt!
• Utfordre deg selv, styret, dirigenten og 

medlemmene

• Kan vi lære noe av andre 
korps/vennskapskorps/nabokorps



KOMMUNIKASJON

• Informer godt

• Informer i samme form

• Informer regelmessig

• Informer til samme tid

• Informer alltid i fora hvor du 
treffer alle

• Informer gjerne på sosiale 
medier i tillegg



• Tenk rekrutering i alt dere gjør!

• Rekrutteringskonsert på tre skoler - april
• Ikke de eldste, ikke de yngste

• Instrumentprøving - mai
• Bruker fortrinnsvis voksen til å vise frem

• Instrumentutdeling - juni
• Tre prioriterte ønsker



BEHOLDE 
MEDLEMMENE

• Målsette læring og mestring pr enhet
• Læringsplan pr korps

• Gjøre overgangene letter
• Hospitering

• Samarbeidsprosjekter

• En og samme enhet
• Samme øvingstid

• Foreldre blandes 

• Eierskap til hele korpset og ikke bare din enhet



UNGDOMMENS 
STEMME

• Lytt til ungdommen

• La ungdommen være kreativ

• Ta med ungdommen i 
planlegging og gjennomføring

• Gi de ansvar – de vokser

• Følg de opp og vær en støtte

• Slipp opp litt mer enn det du selv
er komfortabel med



UNGDOMMENS 
STEMME

Gruppeledere

Instruktører

Musikantstyret



FORESATTE SOM RESSURS

• Foresatte må elske korpset

• Foresatte må jobbe for at barna blir i 
korpset

• Foresatte må kjenne at de bidrar positivt

• Viktig at de foresatte anerkjennes for det 
de gjøre



• Viktig å skape en sosial møteplass 
også for foresatte

• Viktig å «belønne» de foresatte

• Alltid kaffe på øvelsene

• Foreldrefester

• Foreldrekorps

• Hygge på styremøter



• Velg valgkomite med omhu

• Fremsnakk styrearbeidet og 
korpset

• Vær ærlig på hva oppgaven 
innebærer

• Har vi de rette vervene i styret?

• Bli godt kjent og skap et sosialt 
miljø



• To loppemarked pr år

• Loppemottak i forkant av markedene

• Alle foresatte og musikanter fra 12 år,  
fredag til søndag



DIRIGENTEN & 
INSTRUKTØRER

• Vær tydelig i forventinger til dirigent

• Tilrettelegg for god kommunikasjon 
og samarbeid mellom dirigentene, 
om dere har flere

• Tilrettelegg for god kommunikasjon 
og samarbeid mellom dirigentene og 
instruktørene

• Evaluer resultater opp mot mål

• Ha medarbeidersamtaler



ØVELSEN

• Det viktigste vi gjør er å skape gode øvelser – det er 
øvelser det er flest av!

• Sørg for at dirigentene planlegger øvelsen godt

• Få gode rutiner på alt det praktiske slik at øvelsene blir 
effektive

• Bruk av gruppeledere kan fungere, spesielt hos de eldste

• Evaluer også øvelsene sammen med musikantene

• Det viktigste vi gjør er å skape gode øvelser – det er 

øvelser det er flest av

• Sørg for at dirigentene planlegger øvelsen godt

• Få gode rutiner på alt det praktiske slik at øvelsene 

blir effektive

• Bruk av gruppeledere kan fungere, spesielt hos de 

eldste

• Evaluer også øvelsene sammen med dirigenten og 

musikantene!

ØVELSEN



• Spill konserter ofte!

• Lag konserter som 
musikantene liker

• Ta musikanten med på 
planleggingen

• Gjør varierte konserter



• Turer skaper samhold

• Turer skaper nye vennskap

• Turer skaper selvstendighet

• Turer skaper glede

• Turer skaper evige minner



SOSIALT
Ikke undervurder det soisale – selv om musikken skal stå i fokus



LYKKE TIL VIDERE
- SAMMEN SKAPER VI HARMONI -
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