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Forord 

 

UngMusikk er et resultat av en videreføring av Follo-piloten, et prosjekt som 
startet i 2013. Follo-piloten ble utviklet i et samarbeid mellom kulturskolene i 
Follo og Norges musikkhøgskole. Man så i dette samarbeidet muligheter for å 
utvikle nye innfallsvinkler til musikkopplæringen gjennom tett kontakt mellom 
institusjoner på ulike nivåer i opplæringen. Målsettingen var at hver elev skulle 
få undervisning tilpasset elevens ønsker og behov.  Samarbeidet i Follo-piloten 
ble forankret i en avtale mellom kommunene i Follo ved kulturskolene og 
Norges musikkhøgskole. Første periode gikk fra 2013 – 2018. En ny avtale ble 
inngått for perioden 2018-2022. Akershus fylkeskommune ble med som ny 
partner i den nye avtalen.  
Akershus fylkeskommune forventet gjennom sin deltakelse at det skulle 
arbeides systematisk med de ulike tiltakene knyttet til Follo-piloten, slik de er 
skissert i avtalen, og at det på sikt skulle innledes samarbeid med 
kulturskolene, de videregående skolene i musikk, dans, drama, folkehøgskoler 
med musikk og andre relevante samarbeidspartnere i musikklivet i hele 
Akershus.  
I den forbindelse endret Follo-piloten navn til UngMusikk. Fra 2020 er 
Akershus, Buskerud og Østfold blitt til storfylket Viken, og UngMusikk må 
tilpasse seg en ny virkelighet.  
Denne artikkelen gir en beskrivelse av UngMusikk gjennom ulike rektorers 
øyne, som informasjon til politikere og andre som skal avgjøre UngMusikks 
skjebne i et nytt og stort fylke. Artikkelen er skrevet av Bjørg J. Bjøntegaard, 
Norges musikkhøgskole og UngMusikk, på bakgrunn av informasjon hentet fra 
en spørreundersøkelse blant rektorer i kulturskolene og prorektor ved Norges 
musikkhøgskole.  
 

Alexander Krohg Plur 
Prosjektansvarlig for UngMusikk 

 

                Kari Solheim                                               Bjørg J. Bjøntegaard  
   Prosjektleder for UngMusikk                           Prosjektansvarlig fra NMH
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UngMusikk i Viken fylkeskommune – hvorfor er vi med? 

 

SAMMENDRAG 

UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole (NMH), Viken 
fylkeskommune og musikkutdanninger i kommuner i Viken. UngMusikk 
omfatter i dag ca. 12000 elever og 23 skoler. 

Formålet med UngMusikk er å styrke båndene mellom den lokale 
musikkopplæringen i kommunene, fylket og den nasjonale utdanningen i 
musikk. Erfaringer fra prosjektet viser at forventningene rektorene hadde - og 
har til prosjektet er innfridd. De håpet på et tettere interkommunalt 
samarbeid, styrket faglig samarbeid med NMH, kompetanseutvikling hos 
lærere og elever og en videreutvikling av praksissamarbeidet.  

Rektorene sier at skolene har fått inspirasjon og motivasjon til å satse ekstra.  
Elevene opplever meget god oppfølging av egne lærere og lærere fra NMH 
gjennom ekstra undervisning, og skolene opplever tettere lærersamarbeid 
både lokalt og regionalt. Rektorene erfarer at de nå kan gi tilbud om aktiviteter 
som ikke hadde vært mulig for den enkelte skole alene. I tillegg opplever de et 
eierskap og en stolthet i kommunene når det gjelder gjennomføringen av en 
mengde tiltak. Kulturskolene som har kommet med det siste året, vektlegger 
muligheter for å gi elevene nye tilbud som går utover egne rammer, 
muligheter for å utvikle nye samarbeidsarenaer, muligheter for et styrket 
tilbud innenfor talentutvikling og muligheter for kompetanseutvikling for egne 
lærere. Utfordringer som fremheves, er knyttet til for mange tilbud totalt, lang 
reisevei, rettferdig fordeling av økonomiske midler og lærere som ikke ser de 
store mulighetene som ligger i dette samarbeidet.  

Norges musikkhøgskole er en vesentlig samarbeidspartner i UngMusikk. Uten 
NMH hadde ikke den positive utviklingen UngMusikk har opplevd, vært mulig.  

UngMusikk er også viktig for NMH. NMH ønsker å bygge nettverk ut i hele det 
norske musikklivet i arbeidet for å bedre rekrutteringen til høyere 
musikkutdanning. I tillegg ønsker NMHs lærere å utveksle erfaringer og idéer 
med kolleger i hele regionen.  

Alle deltakende parter legger økonomiske, organisatoriske og menneskelige 
ressurser i dette arbeidet. Dermed opplever alle et eierskap til samarbeidet. 
NMH vektlegger også at modellen er enkel og dermed lett kan skaleres opp og 
eksporteres til andre deler av landet.  

Det er en målsetting å utvide aktivitetene i UngMusikk til hele Viken 
fylkeskommune. Elevtallet vil da øke med ca. 40%. Hvis dette skal kunne bli en 
realitet, må UngMusikk tilføres mere midler.            
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1. Bakgrunn 

Alexander Krohg Plur, tidligere rektor i Kulturskolen i Ås, tok i 2013 initiativet 
til Follo-piloten sammen med daværende rektor ved Norges musikkhøgskole, 
Eirik Birkeland. Han sier følgende om initiativtakernes forventninger til 
prosjektet: 

Forventningene var å få til et utviklingsprosjekt som muliggjorde et helhetlig 
opplæringsløp i musikk fra kommunalt til nasjonalt ansvarsnivå. Ved ekstra 
stimuleringstiltak og fordypningstilbud skulle man ivareta og videreutvikle 
elevenes entusiasme og forutsetninger helt fra rekrutteringen til 
kulturskolene, til de eventuelt er ferdige med høyere utdanning i musikk. 

Det var forventninger om at prosjektet/tiltaket skulle bidra til en utvikling av 
kommunenes fordypnings-/talentprogrammer, til et enda bedre 
interkommunalt samarbeid om fordypning, og til at kulturskolenes og NMHs 
satsninger på dette området skulle bli en sømløs utvikling i et reelt 
samarbeid.  

Med de 9-10 ulike satsningsområdene var det forventninger til at vi skulle 
kunne utvikle en regional modell for helhetlig ansvar om musikkopplæring 
som kunne være et nasjonalt eksempel for alle regioner der det finnes en 
høyere musikkutdanningsinstitusjon. 

Dette perspektivet ble ikke mindre viktig da Akershus fylkeskommune med de 
videregående skolene (MDD) og folkehøgskolene med musikk, kom med i 
satsningen i 2017. Da ble også prosjektet utvidet til store deler av Akershus. 

I Kulturplan for Akershus 2016-2023 står følgende om hovedsatsingsområdet 
Talentutvikling og vedtaket knyttet til Follo-piloten: 

Med utgangspunkt i eksisterende samarbeid mellom Follo-kommunene og 
Norges musikkhøgskole om Follo-piloten, søkes det etablert et 
talentutviklingsprogram og en samarbeidsarena hvor også fagmiljøene og 
rekrutteringen av elever til musikk, dans og dramalinjen ved Ski vgs og Follo 
folkehøyskole blir involvert sammen med kommunene/kulturskolene og 
musikkhøgskolen. 
 

I den forbindelse endret Follo-piloten navn til UngMusikk (fra 2019).  

I 2020 er følgende kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler med 
musikk, deltakere i UngMusikk: 

Region Follo: 

 Enebakk kommunale kulturskole 

 Frogn Kulturskole 

 Nesodden kulturskole 
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 Nordre Follo kulturskole 

 Vestby Kulturskole 

 Kulturskolen i Ås 

 Ski videregående skole  

 Follo folkehøgskole 
 
Region Romerike 

 Lillestrøm kulturskole 

 Lørenskog musikk- og kulturskole 

 Nittedal Kulturskole 

 Ullensaker kulturskole 

 Lillestrøm videregående skole 

 Jessheim videregående skole 

 Romerike folkehøgskole 
 
Region Vest – Asker og Bærum 

 Asker kulturskole 

 Bærum kulturskole 

 Rud videregående skole 

  
I tillegg er følgende pilotskoler i Viken fylkeskommune med fra 2019/2020: 

 Kulturskolen i Fredrikstad  

 Kongsberg kulturskole 

 Moss kulturskole 

 Sarpsborg kulturskole 

 Indre Østfold kulturskole (fra høsten 2020) 

 
Pilotskolene har selv tatt initiativet til å bli med i en prøveperiode på samme 
vilkår som de fast tilknyttede skolene. UngMusikk er derfor pr. januar 2020 et 
tilbud til ca. 12000 musikkelever i Viken fylkeskommune.  
Kartet på neste side viser hvilke skoler i Viken som er med i UngMusikk i 2020 
(rød innramming). Kommuner med blå innramming er pilotkommuner pr. 
januar 2020. Kommuner med grå innramming har vist interesse og vil bli 
invitert til møter om dette i 2020. 
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Figur 1: Kulturskoler i UngMusikk i Viken fylkeskommune 2020 
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2. Økonomi 

Samarbeidet i UngMusikk er et spleiselag. Alle deltakende parter: kulturskoler, 
Norges musikkhøgskole og Viken fylkeskommune har budsjettert med midler 
knyttet til denne satsingen. Fylkeskommunen har for 2020 videreført og 
indeksregulert tilskuddet på 2,5 millioner som Akershus fylkeskommune 
bevilget for 2019. 
 
De deltakende kommunene gir følgende årlige tilskudd: 

 Kommuner med inntil 14.999 innbyggere         –  kr.  60.000 

 Kommuner med 15.000 – 49.999 innbyggere  –  kr.  80.000 

 Kommuner med 50.000 eller flere innbyggere –  kr. 100.000 
 

I de fleste kommunene er dette ekstrabevilgninger gjennom 
kommunebudsjettet. Noen kulturskoler finansierer den årlige kostnaden fra 
eget budsjett. Med dagens deltakende kommuner betyr dette totalt ca. 1,3 
millioner i tilskudd til UngMusikk fra kommunene.  
I tillegg budsjetterer Norges musikkhøgskole med kr.150.000 til UngMusikk, 
men bevilger i praksis langt mer gjennom gratis lån av lokaler, administrasjon, 
diverse lærerutgifter m.m. 
Totalt betyr dette et budsjett på ca. 4 millioner pr. år, som skal fordeles på 
aktiviteter i 23 skoler av ulike størrelse, regionale aktiviteter i 5 regioner og 
sentral ledelse.  
Den felles økonomiske innsatsen, at alle deltakende parter bidrar økonomisk, 
er en vesentlig grunn til at deltakerne får et eierforhold til UngMusikk og føler 
ansvar for at aktivitetene skal bli vellykket. UngMusikk ser derfor betydningen 
av at den lokale og regionale innsatsen synliggjøres i detalj i rapporteringen1.  
 

 
        Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 

                                                                    

1 Bjøntegaard, B. J (2018): Follo-piloten 2013-2018. Rapport fra første periode. CERM (Senter for 
utdanningsforskning i musikk), NMH-publikasjoner 2018:3. 
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3. Organisering 

UngMusikk er organisert på følgende måte: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Organisasjonskart for UngMusikk i Viken fylkeskommune fra 2020 

 

Styringsgruppen har besluttende myndighet med budsjettansvar og 
overordnet ansvar for driften av UngMusikk. Hovedansvarlig for UngMusikk er 
styringsgruppens leder. Styringsgruppen består av representanter for alle 
samarbeidspartnerne, dvs. kulturskolene - regionsvis, Viken fylkeskommune og 
Norges musikkhøgskole. Daglig leder for UngMusikk og koordinator for NMH er 
saksforberedere til styringsgruppen. 

Arbeidsutvalget er samtaleforum/diskusjonsforum og rådgivende organ for 
daglig ledelse og styringsgruppen. Arbeidsutvalget består av daglig ledelse ved 
UngMusikk, koordinatorer for alle delregionene og koordinator for NMH. 

Referansegrupper er opprettet i alle delregionene. UngMusikk har pr. 1. januar 
2020 referansegrupper i tre regioner: delregion Follo, delregion Romerike og 
delregion Vest – Asker og Bærum. Nye referansegrupper opprettes når 
tilstrekkelig antall skoler i en region er deltakere. Hver referansegruppe består 
av koordinator for delregionen og rektorer i kulturskoler, videregående skoler 
og folkehøgskoler i regionen.  

Det er for 2020 satt av en 100% stilling til å lede UngMusikk sentralt. Denne 
stillingen er i dag delt på to personer i forholdet 70/30. I tillegg er det satt av 
20% - 30% til koordinatorer for hver delregion. Noe midler brukes også til 
mindre årlige prosjektlederengasjementer. 

Styringsgruppe 

Leder: Hovedansvarlig for UngMusikk 

Arbeidsutvalg 

Leder: Daglig leder for UngMusikk 

 

Referansegrupper for hver delregion 

Leder: Koordinator for delregionen 
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4. Samarbeidsområder 

Alle deltakende parter underskriver en avtale som omfatter følgende 
samarbeidsområder:  

1. Et helhetlig utdanningsløp 
2. Talentutvikling/forutdanning for høyere musikkutdanning 
3. Musikkformidling 
4. Unge dirigenter (fra 2019 – initiert av Akershus fylkeskommune) 
5. Praksisplasser 
6. Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere 
7. Forskning og utviklingsarbeid 
8. Studietilbudenes relevans for kulturskoler og videregående skoles 

musikklinjer 
9. Kulturnæringer (fra 2019 – initiert av Akershus fylkeskommune) 
10. Internasjonalisering (fra 2019 – initiert av Akershus fylkeskommune) 

 
Norges musikkhøgskole er samarbeidspartner innenfor de fleste av disse 
områdene. I tillegg samarbeider skolene med hverandre om de ulike 
fokusområdene, både lokalt og regionalt, og bygger på denne måten gode 
sosiale miljøer. Talentutvikling med fokus på både bredde og spiss, er et 
sentralt samarbeidsområde, ikke minst i samarbeidet med NMH. 
Talentutvikling er også et hovedsatsingsområde i Kulturplan for Akershus 
2016-2023.  
NMH tilbyr også etterutdannings- og videreutdanningskurs til lærere.  

 
 

 
      Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 
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5. Hvorfor er vi med? 

Rektorer i kulturskolene ble stilt spørsmål knyttet til forventninger, utbytte, 
utfordringer etc. i forbindelse med samarbeidet. 
Svarene fra rektorene er systematisert etter  

 skoler i region Follo som var med fra 2014 og dermed har lang erfaring 
med samarbeidet 

 nye skoler som er med fra 2019/2020 

 Norges musikkhøgskole  
 

Spørsmålene var knyttet til:  

 For de erfarne skolene: 

o Hvilke forventninger hadde du som rektor til UngMusikk da du 
gikk inn i dette samarbeidet? 

o Hvilket utbytte opplever du at din kulturskole har hatt av å være 
en del av UngMusikk? 
 

 For de nye skolene: 

o Hvorfor ønsker du at din kulturskole skal være med i UngMusikk? 
o Hva håper du og din kulturskole å få ut av samarbeidet? 
o Hva tror du samarbeidet vil kreve av innsats for å bli vellykket? 
o Hvilke utfordringer ser du? 
o For dere som har vært med fra høsten 2019: Hvilket utbytte har 

dere hatt så langt? 

 

 
          Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 
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6. Skoler i region Follo som var med fra 2014 - tilbakemeldinger 

 

a. Hvilke forventninger hadde du som rektor til UngMusikk (Follo-
piloten) da du gikk inn i dette samarbeidet?  

Ole Thomas Evensen, rektor i Vestby Kulturskole, sier følgende: 

Vestby Kulturskole forventet et tettere interkommunalt samarbeid i regionen 
og en tettere dialog med NMH. Vi så dette som en mulighet til å styrke 
fordypningsarbeidet i vår kulturskole og legge til rette for at elever som 
ønsker å gå videre med sine musikalske interesser skulle få større mulighet 
til det. 

Rune Molvær, virksomhetsleder i Nordre Follo kulturskole (Oppegård), sier: 

Jeg hadde forventninger om samarbeid og samhandling mellom elever, 
ansatte og ledere i alle 7 kommunene i Follo. 
Jeg hadde forventninger om at et styrket samarbeid med NMH ville gi 
kompetanseutvikling både hos lærere og elever. 

Jeg hadde forventinger om å få gjennomgå praksisdelen av studiet for NMH 
studentene. Oppegård kulturskole er praksisskole for studentene ved NMH. 

Jeg hadde forventning om at «Follo-piloten», skulle bidra til å synliggjøre 
hva en moderne kulturskole er og kan være, overfor våre lokalpolitikere, 
kommuneadministrasjonen og brukere av kulturskolen. 

 

Oppsummering - knyttet til forventninger: 

 Tettere interkommunalt samarbeid i regionen 

 Styrket samarbeid med NMH 

 Kompetanseutvikling hos lærere og elever 

 Videreutvikling av praksissamarbeid 

 Tydelige signaler om forventninger til en moderne kulturskole 
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b. Hvilket utbytte opplever du at din kulturskole har hatt av å være 
en del av UngMusikk/Follo-piloten? 

Hege Elnæs, rektor i Frogn Kulturskole, sier følgende: 

Frogn Kulturskole har vært delaktig i Follo-piloten/UngMusikk helt fra 
starten av.  Prosjektet har vært av stor betydning for oss, og har gjennom 
flere år gjort det mulig for elever og lærere å delta på faglige og 
motiverende tiltak som vi ikke hadde hatt mulighet til uten å være en del av 
prosjektet.  Elevene har hatt mulighet til å delta på fordypningstiltak på alle 
nivåer, og for lærerne har det vært inspirerende og utviklende å kunne jobbe 
interkommunalt mellom kulturskolene og i samarbeid med NMH. På 
kommunalt politisk nivå har viljen og ønske om å delta vært stor, og det 
handler om at de har sett at gjennomføringskraften og kvaliteten i 
prosjektet har vært høy i alle år.  Aktivitetsnivå har vært høyt, og Frogn sine 
elever har deltatt på svært mange av tiltakene. At prosjektet favner elever 
på alle nivåer er svært positivt, i tillegg til ivaretakelsen av de talentfulle 
elevene.  Prosjektet møter kulturskolens oppdrag om å gi et godt 
opplæringstilbud av god kvalitet og et omfang som ivaretar vårt ønske om 
videregående og høyere utdanning innen musikkfaget.   

Rune Molvær, virksomhetsleder i Nordre Follo kulturskole, sier: 

Samarbeidet mellom elever og lærere i Follo er styrket. Det samme gjelder 
for rektorkollegiet. 

Samarbeidet med Norges Musikkhøgskole har gitt oss fantastiske 
mestringsfora gjennom mesterklasser og fordypningstilbudet, der lærere fra 
kulturskolen og NMH samarbeider om det pedagogiske opplegget for den 
enkelte elev. Det å dele kompetanse har vært utbytterikt både for ansatte 
ved NMH og kulturskolen. Ett av utbyttene i Follo-piloten er også 
bevisstheten om at det gir resultater å stå sammen om målene og drøfte 
hva som er bra og hva som kan bli bedre underveis. 

Tidligere rektor ved Kulturskolen i Ås, Alexander Krohg Plur sier: 

Kulturskolen i Ås har hatt et veldig stort utbytte av UngMusikk/Follo-piloten. 
De ulike tiltakene har vært viktige for rekrutteringen, for muligheten til 
inspirerende og motiverende aktiviteter og begivenheter, til muligheten for å 
satse ekstra for å hjelpe elevene over sine ulike terskler i utviklingen, og for 
de elevene som har fått en unik oppfølging av egne lærere sammen med 
lærere fra NMH…… UngMusikk har også gitt elevene muligheter til å delta i 
spektakulære og grensesprengende konserter og begivenheter som ikke 
hadde vært mulig uten denne satsningen. 
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Kulturskolen i Ås har mange eksempler på elever som har gått hele veien 
med UngMusikk/Follo-piloten frem til en profesjonell karriere, og de legger 
stor vekt på hva denne satsningen har betydd for dem. 

Ved denne felles satsningen har kulturskolen/kommunen fått muligheten til 
å gi et opplæringstilbud i musikk som ellers hadde vært umulig å oppnå. Det 
interkommunale samarbeidet og samarbeidet mellom alle 
forvaltningsnivåene gir resultater som hadde vært uoppnåelige for 
samarbeidspartnerne hver for seg. 

Tone Winje, rektor i Nesodden kulturskole, trekker frem følgende: 

Follo fremstår som et sammensveiset kollegium, og det tror jeg ikke minst 
dette prosjektet har bidratt til. Prosjektet har også gitt flere gode 
samarbeidspartnere utover kulturskolene, så som NMH, folkehøyskoler og 
andre. Ung Musikk har gitt samspillstilbud, teoriundervisning og samarbeid 
med profesjonelle aktører som ellers ikke ville funnet sted. 

 

Oppsummering- knyttet til utbytte: 

 Inspirasjon og motivasjon til å satse litt ekstra 

 Unik oppfølging av egne lærere og lærere fra NMH gjennom ekstra 
undervisning 

 Spektakulære konserter og begivenheter 

 Tettere lærersamarbeid både lokalt og regionalt 

 Nye mestringsfora 

 Kompetansedeling 

 Eierskap og stolthet i kommunene 

 Utvidet fordypningstilbud 

 Tilbud om aktiviteter som ikke hadde vært mulig for skolene alene 

 Interkommunalt samarbeid og samarbeid med NMH 

 Større muligheter for å nå kompetanse målene i rammeplanen 
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7. Nye skoler som er med fra 2019/2020 - tilbakemeldinger 

Da Akershus fylkeskommune ønsket å bevilge midler til prosjektet, ble 
samarbeidet utvidet til å omfatte alle kommuner i Akershus, dvs. alle 
videregående skoler og folkehøgskoler med musikklinjer og i tillegg 
kulturskoler utenfor Follo som ønsket å være med. De videregående skolene 
og folkehøgskolene var deltakere gjennom Akershus fylkeskommunes 
bevilgning, mens kulturskolene var avhengige av økonomisk støtte fra egne 
kommuner eller av å bruke midler fra eget budsjett til det årlige tilskuddet. 

Disse kommunene ble også stilt spørsmål om forventninger til utbytte og 
innsats. 

Kulturskolene i region Romerike, region Vest – Asker og Bærum og 
pilotkommunene i Østfold og Buskerud ble stilt følgende spørsmål:  

 

a. Hvorfor ønsker du at din kulturskole skal være med i 
UngMusikk?  

Kirsten Fuglseth, rektor i Bærum kulturskole, vektlegger følgende: 

Vår skole har et godt utviklet talentprogram, men trenger å utvikle oss. Det 
gjelder for eksempel fagområder som UngMusikk fordyper seg i. Vi har også 
hatt et godt samarbeid med NMH, og når vi nå ser at NMH legger mye 
ressurser i UngMusikk, er det naturlig for oss å se dette i sammenheng. 

Kim Stian Gjerdingen Bakke, rektor i Asker kulturskole, sier: 

For det første, så kjennes det helt naturlig ut. Eller, unaturlig ikke å være 
med. Vi ønsker å koble oss nærmere på NMH og på naboen vår Bærum. 
Altså et tettere samarbeid mellom skolene, som også inkluderer Rud vgs. 
Ved NMH er det spesielt lærerressurser, prosjekter og mesterklasser. Vil se 
fordypning hos oss i sammenheng med vgs, Unge musikere, TUP og NMH.  

Finn Evensen, rektor i Lørenskog musikk- og kulturskole, sier: 

Jeg ønsker å gi elevene et tilbud som går utover og forbi våre rammer og 
muligheter. Det styrker fordypningstilbudet vårt. 

Trude Nordeng Rougnø, rektor i Lillestrøm kulturskole, sier: 

Vi har stor tro på et helhetlig utdanningsløp, og med å bli med i UngMusikk 
får vi forhåpentligvis et tettere samarbeid med videregående skole, 
folkehøgskole og NMH…….. Ved å bli med i UngMusikk ser vi muligheten til å 
videreutvikle samarbeidet på Romerike samtidig som vi også får mulighet til 
å jobbe tettere sammen med de andre regionene som er deltakere i 
UngMusikk. 
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Rektorer i pilotkommunene som er med i UngMusikk vektlegger mye av det 
samme som de andre kulturskolerektorene:  

John Einar Halvorsrød, rektor i Kulturskolen i Fredrikstad, sier: 

Kulturskolen i Fredrikstad valgte å bli pilotkommune i UngMusikk av flere 
grunner. Vi er alltid ute etter ny kompetanse, kontinuerlig utvikling og nye 
samarbeidsplattformer…..  Innholdet i ordningen sentralt treffer godt på de 
utviklingsbehovene vi har, og kombinert med at det finnes midler til lokale 
og regionale tiltak, blir totalen veldig bra….. Innholdet gir 
utviklingsmuligheter til elever, lærere og ledere på forskjellige nivåer. 
Samarbeidet med NMH gjør også at ordningen har en større tyngde. 

Gisle Haus, rektor i Sarpsborg kulturskole sier: 

Jeg ser på dette som en god mulighet for Sarpsborg kulturskole til å styrke 
vårt tilbud til elever både innen talentutvikling og i et bredere 
kompetanseperspektiv. Jeg ser også gode muligheter til 
kompetanseutvikling for våre pedagoger. UngMusikk gir en unik mulighet 
for tilgang til et spennende kompetansenettverk gjennom dialogen med 
NMH, og også gjennom tilgangen til ulike kurs og konferanser. 

 

Oppsummering – hvorfor nye skoler vil være med: 

 Kjennes helt naturlig 

 Stor tro på et helhetlig utdanningsløp 

 Ser muligheter for å gi elevene et tilbud som går utover og forbi egne 
rammer og muligheter 

 Trenger å utvikle oss og har muligheter gjennom et tettere 
samarbeid mellom skolene 

 Ser muligheter for å styrke tilbudet til elever både innenfor 
talentutvikling og i et bredere kompetanseperspektiv 

 Ser muligheter for kompetanseutvikling for våre pedagoger 
 

 

b. Hva håper du og din kulturskole å få ut av samarbeidet?  

Kirsten Fuglseth, rektor i Bærum kulturskole, sier:  

Vi håper vår kulturskole skal få økt kompetanse på flere felt; både for den 
enkelte elev, men også for den enkelte lærer og lærerfellesskapet. 
Spennende å få mulighet for elevene våre til å samarbeide på tvers med 
elever fra andre kulturskoler. Mulighet for opplevelser/erfaringer som 
kanskje ikke er så lett å arrangere/gjennomføre på hver enkelt skole 
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Finn Evensen, rektor i Lørenskog musikk- og kulturskole, sier: 

NMH er et naturlig siktepunkt for de beste elevene, og terskelen senkes når 
man blir bedre kjent. 

Trude Nordeng Rougnø, rektor i Lillestrøm kulturskole, sier: 

Vi håper å kunne få til mer utvikling ved å lære av andre fagmiljøer, og å 
samarbeide tettere med andre pedagoger fra de ulike 
skoleslagene/utdanningsstedene.. 

Rektorene ved to pilotskoler fremhever følgende: 

John Einar Halvorsrød, rektor i Kulturskolen i Fredrikstad: 

Håpet vårt er at deltagelse i ordningen skal gi skolen vår en bred, relevant 
kompetanseutvikling på mange områder innenfor musikkfaget. Deltagelse i 
større miljøer kan også være en positiv effekt av deltagelsen, både i 
samarbeid med Østfold-kommunene, Follo-kommunene og sentralt. 

Gisle Haus, rektor i Sarpsborg kulturskole: 

Jeg håper vi, gjennom samarbeidet med UngMusikk, kan bygge et bedre og 
mer systematisk tilbud til våre musikkelever på ulike nivåer og ulike 
programområder, gjennom tilgang til et større fagnettverk. Jeg håper også 
at vi gjennom samarbeidet kan utvikle et sterkere samarbeidende fagmiljø i 
vår region. 

 

Oppsummering - hva kulturskolene håper å få ut av samarbeidet: 

 Økt kompetanse på flere felt 

 Mulighet for flere og større opplevelser som ikke har vært mulig å 
gjennomføre på den enkelte skole 

 Nye samarbeidsplattformer 

 Muligheter for å bygge bedre og mer systematiske tilbud på ulike 
nivåer gjennom tilgang til større fagnettverk 

 Bedre tilbud på smale fagområder gjennom samarbeid 

 Sterkere samarbeid i egen region, mellom regionene og med NMH 
 

 

c. Hva tror du samarbeidet vil kreve av innsats fra din kulturskole 
for at det skal bli vellykket? 

Alt samarbeid krever innsats, både faglig, organisatorisk og økonomisk.  Vi 
stilte derfor de nyinnmeldte skolene spørsmål, både om hva de forventet av 
krav til innsats og utfordringer knyttet til dette samarbeidet. 
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Kirsten Fuglseth, rektor i Bærum kulturskole, sier:  

Vi tror vi må legge til rette for samarbeid, både med NMH og andre 
kulturskoler. Så tror vi at dette vil bety innsats fra den enkelte lærer som må 
delta på - og initiere aktiviteter for sine elever. Vi må nok jobbe med å 
motivere pedagogene til å se viktigheten av samarbeid (krever jo litt 
ekstraarbeid) og motivere elever til å søke på prosjekter. 

Kim Stian Gjerdingen Bakke, rektor i Asker kulturskole, sier: 

Lærere som ser muligheter og griper dem. Kulturskolen må avsette tid. 
Ledere må ta initiativ. Møter med UngMusikk. 

Finn Evensen, rektor i Lørenskog musikk- og kulturskole, sier: 

Lærerne våre må gå aktivt ut for å «selge inn» tilbudene som kommer fra 
eksternt hold.             

Trude Nordeng Rougnø, rektor i Lillestrøm kulturskole, sier: 

Både ledelse og kulturskolens pedagoger må ha en positiv innstilling til  å 
delta på ulike prosjekt og initiativ som blir foreslått av UngMusikk sentralt. 
Vi må samarbeide tett med lokal koordinator og lokale representanter i 
styringsgruppa slik at vår region blir en aktiv deltaker i UngMusikk. Vi må 
fremme egne initiativ/forslag til lokale og regionale prosjekter. 

John Einar Halvorsrød, rektor i Kulturskolen i Fredrikstad, sier: 

Kommunikasjon mellom alle nivåer blir viktig, men det aller viktigste blir å få 
hver enkelt til å se alle mulighetene som ligger i ordningen og benytte seg av 
dem. 

Gisle Haus, rektor i Sarpsborg kulturskole, sier: 

Et viktig moment er at vi klarer å forankre mulighetene i, og samarbeidet 
med UngMusikk blant våre pedagoger.  

  

Oppsummering - hva rektorene tror vil kreves av innsats fra kulturskolene: 

 Mulighetene må forankres blant pedagogene 

 Lærerne må oppmuntre elevene og gå aktivt ut 

 Kulturskolene må sette av tid 

 Ledere må motivere pedagogene, ta initiativ og legge til rette for 
samarbeid med ulike aktører 

 Kulturskolene må samarbeide tett med lokale koordinatorer 

 Kulturskolene må være aktive og fremme egne initiativ til prosjekter 
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d. Hvilke utfordringer ser du?  

Kim Stian Gjerdingen Bakke, rektor i Asker kulturskole, sier: 

Tid, lærere som ikke ser mulighetene. 

Kirsten Fuglseth, rektor i Bærum kulturskole, sier:  

At det blir for mye for lærerne å delta på……. At vi ikke klarer å nyttiggjøre 
oss alle tilbud fordi det blir for mye sett i forhold til det elevene kan delta på 
og det vi planlegger for – og må planlegge for - lokalt. Nye tilbud tar tid å 
innarbeide.  

Finn Evensen, rektor i Lørenskog musikk- og kulturskole, sier: 

Jeg er spent på hvor mange som vil reise til Oslo for å benytte tilbudet.  

Trude Nordeng Rougnø, rektor i Lillestrøm kulturskole, sier: 

Det kan bli vanskelig å få elever til å delta på regionale samlinger/prosjekt 
om reiseveien blir for lang. Det kan bli et «press» på enkelte elever som går i 
kulturskole og på videregående skole og som allerede bidrar mye i det lokale 
kulturliv om de også skal delta i større regionale prosjekter. «Rettferdig» 
fordeling av de økonomiske midlene som ligger i Ung Musikk kan bli en 
utfordring. 

John Einar Halvorsrød, rektor i Kulturskolen i Fredrikstad, sier: 

Reiseavstanden fra NMH/Oslo til og fra Fredrikstad kan bli en utfordring, 
både for de som skal reise til oss og våre lærere og elever som skal reise inn. 
Det blir viktig å få til en blanding av lokale og sentrale tiltak. 
Å skape eierskap til ordningen blant våre ansatte. 

Gisle Haus, rektor i Sarpsborg kulturskole, sier: 

….. forankring av samarbeidet blant våre pedagoger. Det vil ta noe tid, men 
jeg har stor tro på at vi får det til. Alle er i utgangspunktet positive til 
samarbeidet, og de som har deltatt i prosjekter ser tydeligere potensiale og 
muligheter. Økonomi er ofte en utfordring i vårt kommuneområde. Men i 
vårt arbeid med kulturskoleutvikling er et samarbeid med UngMusikk svært 
relevant, slik vi opplever det så langt.   

 

Oppsummering - utfordringer: 

 Tid 

 Lærere som ikke ser mulighetene 

 For mange tilbud totalt 

 Reisevei 
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 Press på enkeltelever 

 Rettferdig fordeling av økonomiske midler 

 Nok vilje til samarbeid 
 
 

 
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 

 
 

e. For dere som er med fra høsten 2019: Hvilket utbytte har dere 
hatt så langt? 

Kulturskolene som er med fra høsten 2019 fikk også, som kulturskolene i Follo, 
spørsmål om utbytte så langt, dvs. etter deltakelse i et halvt år. 

Kim Stian Gjerdingen Bakke, rektor i Asker kulturskole sier: 

Konkrete prosjekter og tilbud. Lover bra! 

Kirsten Fuglseth, rektor i Bærum kulturskole, benytter tilbakemelding fra en av 
sine lærere for å besvare dette spørsmålet: 

For min …elev … har det vært veldig positivt og samtidig krevende. …timene er 
på et høyt nivå og har avdekket (på en fin måte) det han må jobbe mye mer 
med….Eleven  har utviklet seg mye denne høsten, lager nå øveplan og har økt 
øvemengden betraktelig. Samtidig med denne bratte læringskurven på 
enetimer, opplevde min elev at han var på et godt nivå da han spilte på 
mesterklasse på NMH i høst.  
For meg som lærer er det utviklende å få sitte og se på undervisning til en elev 
jeg kjenner så godt gjennom 10 år…… 
 

Trude Nordeng Rougnø, rektor i Lillestrøm kulturskole, sier: 
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Lillestrøm kulturskole blir med i UngMusikk fra 1.1.2020. Vi har allikevel blitt 
invitert til flere prosjekt og samlinger gjennom UngMusikk og flere av våre 
elever har deltatt. Vi har satt stor pris på denne muligheten. 

John Einar Halvorsrød, rektor i Kulturskolen i Fredrikstad, sier: 

Vi har kun hatt en liten samling med våre saxofonister i et prosjekt i Østfold 
så langt. Elevene og læreren som deltok der var veldig inspirerte etter å ha 
deltatt. 

Gisle Haus, rektor i Sarpsborg kulturskole, sier:

Vi har hovedsakelig deltatt gjennom saxofonprosjekt, og har hatt svært 
gode opplevelser gjennom det. I forbindelse med deltagelse i UngMusikk har 
vi også hatt svært konstruktive dialoger med kulturskolene i Fredrikstad og 
Moss om fremtidige samarbeidsprosjekter. Dette omhandler også 
planlegging av praksisplasser for studenter ved NMH.  

 

Oppsummering - utbytte så langt: 

 Konkrete prosjekter og tilbud allerede nå 

 Stort utbytte av mesterklasser på NMH både for lærer og elev 

 Tettere samarbeid med nabokulturskoler 
 
 

 
       Foto: Bonsak Hammeraas 
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8. Norges musikkhøgskole og UngMusikk - tilbakemeldinger 

Norges musikkhøgskole er en viktig samarbeidspartner for kulturskoler og 
videregående skoler i UngMusikk. NMH har bidratt sterkt til de mange 
tiltakene vi har kunnet sette i gang og til de positive resultatene vi har 
oppnådd. NMH bidrar med betydelige ressurser gjennom lærere, lokaler, 
konserter og ikke minst med en positiv energi der hele institusjonen viser 
engasjement i UngMusikks virksomhet. NMH fremhever betydningen av 
samarbeidet med UngMusikk i rekrutteringen av musikere til profesjonell 
virksomhet.   

Samarbeidet har konkretisert seg i følgende: 

 Mesterklasser på en rekke instrumenter og instrumentgrupper 

 Individuell undervisning av elever som viser innsats utover det normale 

 Tett samarbeid mellom NMH lærere og lokale lærere om elevene 

 Fagseminarer på NMH og i regionene for lærere og elever 

 Konserter der UngMusikk innlemmes i NMHs konsertprogram 

 Kursvirksomhet initiert fra NMH 

 Etter- og videreutdanningskurs initiert av lærere i UngMusikk 

 Stort engasjement i NMHs rektorat og i alle NMHs fagseksjoner  
 
Prorektor ved NMH, Morten Halle, som også har ansvar for NMHs utdanninger, 
fikk spørsmål knyttet til hvilken betydning UngMusikk kan ha - og har for NMH: 
 
 

a. Hvorfor er NMH med i denne type samarbeid? 

UngMusikk er svært viktig for NMH av flere grunner: 

Vi er svært opptatt av å bygge nettverk ut i hele det norske musikklivet. 
Gjennom Ung Musikk har vi fått en plattform som gir oss god kommunikasjon 
med det store mangfoldet av aktører som er opptatt av musikkundervisning for 
barn og unge i vår region. Dette er viktig arena for å arbeide for god 
rekruttering til høyere musikkutdanning, samtidig får vi god kontakt med ulike 
fagmiljøer som i framtida vil være arbeidsgivere for våre uteksaminerte 
studenter.  

 

b. Hvilket utbytte har NMH av å være med? 

Vi får tilgang til gode praksisarenaer for studentene våre, vi får direkte kontakt 
med potensielle søkere og vi kan være med inn i et større faglig fellesskap der 
våre lærere kan utveksle erfaringer og ideer med kollegaer i hele regionen. 
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c. Hva forventer NMH av skoler som er med? 

Det er viktig for oss at vi har tillit til hverandre og sammen kan skape et best 
mulig tilbud for hver enkelt elev. Da er det viktig at lærerne fra skolene som 
deltar har tid og ressurser til å kunne prioritere samarbeidet med NMH og de 
andre skolene. Det er også viktig å planlegge i god tid så vi kan få arbeidet best 
mulig forankret i fagmiljøene på NMH når vi planlegger kommende studieår. 

UngMusikk er en enkel, velfungerende modell for samarbeid mellom høyere 
utdanning og skoleslagene som jobber med forutdanning og 
fordypningsprogrammer for barn og unge. Modellen kan skaleres opp og 
eksporteres til andre deler av landet, dette kan på mellomlang sikt bidra til en  
nivåheving på det musikkutdanningstilbudet som finnes for barn og unge i hele 
Norge. 

 

 
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 
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9. Fremtidsperspektiver for UngMusikk i Viken fylkeskommune 

Viken er landets mest folkerike fylkeskommune med ca. 1,2 millioner 
innbyggere. Ca. 17000 av disse er musikkelever i kulturskoler, videregående 
skoler og folkehøgskoler i fylkeskommunen (GSI – 2018-2019). Fylket har et 
rikt og blomstrende kulturliv der flere av musikkutdanningsinstitusjonene 
samarbeider godt på ulike nivåer.  

UngMusikk ser store muligheter for videreutvikling av samarbeidet mellom 
musikkmiljøene i hele Viken, et arbeid som allerede er godt i gang gjennom 
deltakelse av flere pilotkommuner. Vi ser allerede nå at vi har mye å tilføre og 
lære av hverandre gjennom ulike fordypningsområder i skolene. De små 
miljøene ser store utviklingsmuligheter ved å samarbeide med større miljøer, 
og de store miljøene ser fordeler ved å kunne nyttiggjøre seg 
spesialkunnskapen som ofte finnes i de mindre miljøene som har valgt å satse 
på et begrenset antall fordypningsområder.  

Viken fylkeskommune har ansvaret for alle de videregående skolene og 
folkehøgskolene i fylkeskommunen. Bevilgningen på 2,5 millioner som er 
videreført fra Akershus fylkeskommune frem til 2022, ble bevilget i forhold til 
at alle kulturskolene i Akershus skulle inviteres inn, og de videregående 
skolene og folkehøgskolene med musikk i Akershus skulle automatisk være 
deltakere, dvs. 6 skoler.  

Hvis alle musikkutdanningene i Viken blir med i UngMusikk, vil deltakerantallet 
øke fra ca. 12000 til ca. 17000 elever (GSI –tall, 2018-2019), dvs. en økning på 
ca. 40%.  
 
I 2020 er 16 kulturskoler, 4 videregående skoler og 2 folkehøgskoler med 
musikk, deltakere i UngMusikk. 5 av disse skolene er pilotskoler som tidligere 
hørte hjemme i Buskerud og Østfold fylker.  Tilbakemelding viser at flere av de 
større kulturskolene i Buskerud vurderer deltakelse hvis UngMusikk 
tilrettelegges for hele Viken. 

En utvidelse til hele Viken vil av nye skoler omfatte resten av kulturskolene på 
Romerike, alle kulturskolene i Buskerud og Østfold + 7 videregående skoler og 
2 folkehøgskoler med musikk som alle er Viken fylkeskommunes 
ansvarsområde. Denne utvidelsen er fullt mulig ut ifra de enkle og effektive 
modellene som er utviklet i UngMusikk-samarbeidet, men for å kunne gi tilbud 
på samme nivå som vi gjør i dag, vil det være nødvendig med økede 
bevilgninger. Et utvidet tilbud vil kreve mer administrasjon og flere lærere til å 
gjennomføre oppgavene både lokalt, regionalt og sentralt.  

Interessen er stor, mulighetene er der, og vi i UngMusikk har et sterkt ønske 
om å utvide tilbudet til alle som har lyst til å være med i vårt nye fylke.  
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Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 

 

 
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 
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UngMusikk er et samarbeid mellom Norges 
musikkhøgskole, Viken fylkeskommune og 
musikkutdanninger i kommuner i Viken fylkeskommune.  

UngMusikk omfatter i dag ca. 12000 elever og 23 skoler. 

Formålet med UngMusikk er å styrke båndene mellom 
den lokale musikkopplæringen i kommunene og fylket 
og den nasjonale utdanningen i musikk.  


