Samarbeidsavtale mellom
Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund

Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund reviderer med dette tidligere samarbeidsavtale,
med intensjon om å styrke og utvikle samarbeidet. Avtalen skal sikre gode samarbeidsrelasjoner
mellom partene, i tråd med partenes visjoner og formål.
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Bakgrunn for avtalen

Denne avtalen har et fundament i opplæringslova § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod:
Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og
kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.
I tillegg henvises det til Fritidserklæringen 2022, FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål.
Norsk kulturskoleråd
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i
opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale
kulturskolene. Norsk kulturskoleråd er den ledende utviklingsorganisasjonen for kulturskolen i Norge.
For å være dette er man avhengig av et tett samarbeid med fagmiljø av nasjonal og internasjonal
størrelse og med representanter for det frivillige kulturlivet. Disse miljøene må omfatte kulturskolens
fagområder og ha nedslagsfelt i hele spekteret av aldersgrupper som utgjør kulturskolens målgruppe.
Norges Musikkorps Forbund
Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturinstitusjon, og i kraft av sine
medlemskorps, en av kulturskolens største samarbeidspartnere. NMFs hovedstrategi er å styrke det
enkelte medlemskorpset gjennom medlems- og kompetanseutvikling, synlighet og omdømme samt
samfunnsansvar og rammebetingelser. NMF ønsker at korps skal være arenaer for fellesskap,
trygghet, mestring og utvikling. For å lykkes med dette forutsettes god samhandling mellom korps og
kulturskole.
Med bakgrunn i Rammeplan for kulturskolen, NMFs Strategi 2022–2026 og Meld. St. 18 (2020–2021)
er sentrale mål med samarbeidet å
• styrke korps og kulturskole som betydelige samfunnsaktører i lokalsamfunnet.
• arbeide for at rammevilkårene for både kulturskoler og korps er i samsvar med de behov for
instrumentalopplæring og dirigenttjenester som det frivillige musikklivet har.
• samarbeide med høyere utdanning om relevans i innhold i musikkpedagogiske
grunnutdanninger, samt etter- og videreutdanningstilbud.
• bidra til kompetanseheving knyttet til samarbeidet korps og kulturskole.
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Sentrale samarbeidsområder

I denne avtalen trekkes frem fem sentrale samarbeidsområder:
1. Interessepolitisk og strategisk arbeid
2. Faglig samarbeid
3. Forskning og utvikling (FoU)
4. Opplæring og utdanning
5. Praksisfelt
Disse fem samarbeidsområdene*, med fokus på helhetlig læring, skal gjelde perioden 2023–2024:
1. Mangfold, inkludering og innenforskap, for eksempel FeriePULSE
2. Fordypningsstrategi, inkl. Ungdommens Musikkmesterskap
3. Samarbeidsavtaler mellom korps og kulturskole
4. Barn og unges medvirkning
5. Dirigentutvikling
*) Samarbeidsområdene revideres årlig frem til avtalens slutt
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Oppfølging av samarbeidet

Partene gjennomfører et årlig møte i løpet av november med representasjon fra hver av partene.
Dagsorden fastsettes av direktør i Norsk kulturskoleråd og generalsekretær i Norges Musikkorps
Forbund, eventuelt den/de disse delegerer til. Representasjon fastsettes etter tema på dagsorden.
Det oppnevnes en person hos hver av partene som har ansvar for oppfølging av avtalen.
Med bakgrunn i denne avtalen vil aktuelle samarbeidsprosjekt konkretiseres og nedfelles i egne
prosjektavtaler. De årlige samarbeidsmøtene og annen kontakt mellom partene danner grunnlag for
det konkrete samarbeidet.
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Varighet

Denne samarbeidsavtalen gjelder fra den underskrives til 31.12.2026.

Trondheim, 00.11.2022 (dato)
Norsk kulturskoleråd

Bergen ________________(dato)
Norges Musikkorps Forbund (NMF)

Direktør

Generalsekretær
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