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FORORD 
 

UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og kulturskoler, videregående 
skoler og folkehøgskoler i Viken fylkeskommune. I dette samarbeidet ønsker man å utvikle 
nye innfallsvinkler til musikkopplæringen gjennom tett kontakt mellom institusjoner på ulike 
nivåer i opplæringssystemet. Samarbeidet er forankret i en avtale mellom deltakende 
kommuner i Viken, Viken fylkeskommune og Norges musikkhøgskole.  
 
Denne rapporten er utarbeidet for å synliggjøre NMHs og de lokale lærernes innsats i 
UngMusikks talentarbeid i 2020-2021, et år som har bydd på - og byr på store utfordringer. 
Det er mange, ikke minst lærere, både lokale lærere og NMH lærere, som fortjener å løftes 
frem. Alle som har bidratt- og bidrar til aktivitetene i 2020-2021 er synliggjort med navn. 
Disse lærerne strekker seg langt og gir elevene inspirasjon og oppmuntring som er svært 
viktig, ikke minst i den tiden vi nå lever i. 
Vi viser også til tilbakemeldinger fra deltakere i programmet og ser de gode mulighetene 
interesserte og engasjerte elever har for gradvis å kvalifisere seg til de ulike 
talentprogrammene i systemet. Dette synliggjøres i rapporten. 

 
Avslutningsvis kommer vi med noen tanker om utviklingen fremover i dette 
samarbeidsprosjektet. 

 

Alexander Krohg Plur 
Prosjektansvarlig for UngMusikk 

 

              Kari Solheim      Bjørg J. Bjøntegaard 
Prosjektleder for UngMusikk                            Prosjektmedarbeider UngMusikk/NMH
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SAMMENDRAG 
 
NMHs talentstrategi for 2019-2021 fremhever Musikkhøgskolens samfunnsansvar. Heri ligger 
å styrke og støtte talentutvikling lokalt og være et ressurssenter for de som arbeider med 
talentutvikling og fordypningsprogrammer.  
 
UngMusikk er et utviklingsprosjekt der formålet er å styrke kunstens og kulturens plass i 
opplæringen. Man ønsker samtidig å utvikle skoler som er med i ordningen til foregangsskoler 
i nasjonal sammenheng. Det er en forventning om at tiltaket skal bidra til en utvikling av 
kommunenes og fylkets fordypnings- og talentprogrammer og at disse programmene og 
NMHs satsinger på området skal henge sammen og være basert på reelt samarbeid.  
UngMusikk har en sentral plass i NMHs talentarbeid, og det settes av store ressurser til 
arbeidet. Leder for NMHs talentarbeid har tett kontakt med UngMusikks ledelse.  
Det er ulike nivåer for opptak til de ulike programmene. 
 
NMHs eget TUP program stiller de høyeste kravene til opptak. I 2020-2021 er det tatt opp til 
sammen 101 elever til dette programmet. Deretter følger UngMusikks talentprogram, der det 
for 2020-2021 er tatt opp 36 elever. Det er opptaksprøve til begge disse programmene.  
 
UngMusikks mesterklasseprogram har ingen opptaksprøve. For 2020-2021 er det tatt opp 122 
elever til dette programmet.  
 
Alle elevene i disse UngMusikk-programmene undervises av lærere på NMH i 8 timer pr år, og 
lokal lærer er til stede på timene som organiseres gjennom UngMusikk. 
 
Tilbakemeldinger fra NMH lærere og lokale lærere viser at både lokale lærere og deres elever 
har stort utbytte av å komme til NMH, både som individuelle elever i talentprogrammet og 
som del av en mesterklassegruppe. De lokale lærerne fremhever betydningen av å få 
inspirasjon og innspill fra NMH lærere og gir også uttrykk for hvordan disse innspillene blir 
brukt i elevenes lokale timer. Det kommer tilbakemeldinger om den store betydningen denne 
undervisningen har for elevene, og NMH lærerne melder også om den positive utviklingen hos 
elevene. 
 
I tillegg til disse fastlagte timene, er det prosjekter i regioner og kulturskoler der NMH lærere 
er involvert. På denne måten får NMH god kontakt med de lokale miljøene.  
Det er også mulig for kulturskolene å kjøpe tjenester fra NMH.  Disse tjenestene er ikke 
knyttet direkte til UngMusikk, men organiseres i et samarbeid mellom NMH og den enkelte 
kulturskole. Kulturskolen i Bærum benytter seg av denne muligheten i sitt FOT-program. 
Vi har også sett på ringvirkningene av samarbeidet med de ulike talentprogrammene. Vi ser at  
5 elever fra FOT-programmet har fått plass på UngMusikk Talent, 6 elever fra UngMusikk 
Mesterklasser har fått plass på UngMusikk Talent, 3 elever som har deltatt på UngMusikk 
Talent har kommet inn på TUP ensemble og 3 elever fra UngMusikk Talent har kommet inn på 
ordinær plass på TUP i 2020-2021. 
 
Ved gjennomgang av punktene i samarbeidsavtalen ser vi mange muligheter for samarbeid 
med NMH i tiden fremover, til glede for alle institusjoner. 
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1. NMHs talentstrategi – målsetting og innhold  
 

NMH har utarbeidet en talentstrategi for 2019-2021. I denne strategien fremheves NMHs 
samfunnsansvar og at talentutviklingsarbeidet rettet mot barn og unge må sees i dette 
perspektivet. 
I NMHs strategi: I samspill – Strategi 2025 står følgende punkter under ambisjonen Studenten 
i front: 

o Vi styrker og støtter talentutvikling lokalt. 
o Vi skal samarbeide med den kulturelle grunnmuren og styrke 

talentutvikling med vår kompetanse. Vi skal støtte og delta i regionale 
samarbeidsprosjekter, samtidig som vi ivaretar vår nasjonale rolle innen 
talentutvikling. 

Talentstrategien har tre hovedmål:  

Hovedmål 1: 
NMH er en pådriver og et ressurssenter nasjonalt, regionalt og lokalt for de som arbeider med 
talentutvikling og fordypningsprogrammer. 

Hovedmål 2: 
NMHs rekrutteringsarbeid bidrar til å kvalifisere neste generasjons musikere for opptak til 
høyere musikkutdanning. 

Hovedmål 3: 
NMH skaper musikalske møteplasser for barn og unge som stimulerer til fordypning og 
utvikling. 

Til disse tre hovedmålene har NMH utarbeidet ambisjonspunkter.   

Her kan nevnes: 

o NMH har etablert forpliktende samarbeid med aktører som arbeider med 
talentutvikling. 

o NMH bidrar til å sette agendaen for kunnskapsutvikling og forståelse av feltet . 
o NMH er lydhøre for samarbeidspartnernes behov og bidrar inn i lokalt 

talentutviklingsarbeid og fordypningsundervisning. 
o NMH utvikler, bidrar til og prøver ut innovative undervisningsmetoder. 
o NMH bidrar med et målrettet etter- og videreutdanningstilbud rettet mot 

musikklærere i grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolene. 
o NMH driver åpen, utadrettet virksomhet som gir oss en bred utadrettet kontaktflate 

og bidrar til å inspirere talenter inne alle musikalske sjangere. 

Strategien viser at NMH ønsker tett kontakt med eksterne aktører, både ved å delta eksternt 
på prosjekter og ved å invitere eksterne aktører til egen institusjon. 

 

2. UngMusikk i Viken fylkeskommune –  målsetting og innhold 
 
UngMusikk er en videreutvikling av Follo-piloten som omfattet kulturskolene i Follo-regionen i 
perioden 2013-2018. Follo-piloten fikk stor oppmerksomhet i Akershus fylke og ble etter hvert  
utvidet til å omfatte interesserte musikkopplæringsinstitusjoner i Akershus fylke og deretter i 
hele Viken fylkeskommune.  UngMusikk støttes økonomisk av Viken fylkeskommune, hver 
enkelt deltakende kulturskole og Norges musikkhøgskole. 
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UngMusikk omfatter i dag ca. 12000 elever fordelt på 23 skoler. Tiltaket finansieres gjennom 
tilskudd fra Viken fylkeskommune, kommunene som er deltakere og Norges musikkhøgskole.  
 

I avtalen med de ulike partene; Norges musikkhøgskole, deltakende kommuner og Viken 

fylkeskommune, står følgende om formålet: 

Formålet med tiltaket er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i 

lokalsamfunnet, styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene, videregående 

skoler med MDD og folkehøgskoler med musikk og utvikle disse skolene til foregangsskoler i 

nasjonal sammenheng.  

Avtalen omfatter samarbeidstiltak for deltakende kulturskoler, videregående skoler med MDD, 

folkehøgskoler med musikk og andre kompetansemiljøer i Viken fylke. 

Målet er å få til et helhetlig opplæringsløp i musikk fra kommunalt til nasjonalt ansvarsnivå.  

Viken fylkeskommune er med gjennom den videreførte satsingen på talenter fra Kulturplan 

for Akershus 2016-2023. 

Det er en forventning om at UngMusikk skal bidra til utvikling og samarbeid om kommunenes 

fordypnings- og talentprogrammer, og at NMHs satsinger på unge talenter skal være basert 

på et reelt samarbeid med rekrutterende institusjoner.  

 

3. NMH og UngMusikk i samarbeid om talentutvikling 

UngMusikk har en sentral plass i NMHs talentarbeid. NMH setter i dag av 150.000 kroner på 
sitt årlige budsjett til lærerkrefter som skal undervise i UngMusikk. Fra 2021 er beløpet hevet 
til 200.000 kroner. Fagseksjonslederne er aktive med å finne lærere til programmet, og NMH 
stiller store administrative ressurser til disposisjon for å kunne gjennomføre organiseringen av 
de planlagte aktivitetene. Det er tett kontakt mellom UngMusikks ledelse og TUP-leder på 
NMH. Erfaring viser at talentarbeidet som gjøres i UngMusikk er av betydning for 
rekrutteringen til TUP programmet.  

UngMusikk er representert i TUP – Tenketank, som er et rådgivende organ som skal bidra til 
kvalitetssikring og utvikling av talentprogrammene ved NMH. Utvalget skal også komme med 
innspill om hvordan man kan få til et godt samarbeid mellom NMH og andre aktører som er 
engasjert i talentutviklingsarbeid. 

De ulike talentprogrammene kan deles inn på følgende måte: 

o TUP 
TUP programmet til NMH stiller store krav til opptaksnivå. Til dette programmet 
tas elevene opp gjennom opptaksprøver der lærere fra NMH, hovedsakelig fra 
gjeldende fagseksjon eller instrument, er i opptaksjuryen. Det er i 2020-2021 tatt 
opp 10 elever til Unge musikere programmet i TUP, 69 elever til det ordinære TUP 
programmet og 21 elever til ensembleplass i TUP. Nærmere beskrivelse av 
programmet kommer i punkt 4. 

o UngMusikk Talent 
Elevene tas opp til programmet gjennom en felles lokal opptaksprøve. En 
opptakskommisjon med koordinatorer i regionene, UngMusikks ledelse og 
kulturskolelærere hører på elevene og gjennomfører opptaket. Utøvernivået til 
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disse elevene er høyt, men ligger noe under nivået som kreves for å bli tatt opp til 
en TUP plass. Det er i 2020-2021 tatt opp 36 elever til UngMusikk Talent. Dette er 
en fordobling av antall elever som ble tatt opp i 2019-2020. Plassene er fordelt på 
27 individuelle elevplasser og to gruppeplasser. Elevene undervises av lærere på 
NMH. Nærmere beskrivelse av programmet i punkt 4. 

o UngMusikk Mesterklasse 
Til dette programmet er det ingen opptaksprøve. De lokale lærerne melder på 
elever som de mener er kvalifiserte til å ta imot undervisning i en 
mesterklassesituasjon.  I 2020-2021 er det tatt opp 122 elever til 
mesterklasseprogrammet. Alle elevene undervises av lærere ved NMH. Nærmere 
beskrivelse av programmet i punkt 4. 

 
 

4. Beskrivelse av de ulike talentprogrammene 

TUP/UNGE MUSIKERE - NMHs talentprogram  

De statlige musikkutdanningsinstitusjonene har et eget talentutviklingsprogram - TUP - som 
er et tilbud til ungdom som har kommet svært langt på sitt instrument. Tilbudet er for elever 
mellom 13 og 19 år. Programmet kan også søkes av yngre og eldre elever, som ved spesielle 
anledninger kan bli tatt inn.  

I dette programmet har hver institusjon ansvar for sitt eget geografiske område. 
Undervisningstilbudet skal være et supplement til undervisningen elevene mottar ved sine 
lokale skoler. Elevens faste lærer skal være kjent med opplegget, og intensjonen er at NMH 
lærer og lokal lærer skal samarbeide slik at tilbudet oppleves som samordnet og helhetlig.  

Programmet inneholder: 
- Individuell undervisning 
- Klassetimer 
- Musikkteoriundervisning gjennom interaktive verksteder 
- Dirigeringskurs 
- Verksteder og foredrag 
- Samspill gjennom kammerorkester/kammergrupper/jazzensemble og orkester 
- Deltakelse på konserter og større prosjekter 

(orkesterprosjekt/innspillinger/samarbeid med eksterne) 

Det avholdes normalt 12 lørdagssamlinger i løpet av et skoleår, og undervisningen er gratis. 

Ved NMH har talentutviklingsprogrammet fått navnet TUP/UNGE MUSIKERE.  

Elever på TUP får 45 min. undervisning på sitt hovedinstrument 12 ganger i løpet av et 
skoleår. Elever på UNGE MUSIKERE får det dobbelte. Elever på ENSEMBLEPLASS mottar ingen 
individuell undervisning. Alle deltar på det øvrige tilbudet på lørdagssamlingene.  
Tilbudet gis på alle instrumenter innenfor ulike sjangere. I tillegg tilbys kurs i direksjon og 
komposisjon.  
 
En lørdagssamling inneholder i tillegg til undervisning på hovedinstrument - ensemble, 
klassetime, kammermusikk/kammerorkester, huskonsert/konsert, undervisning i gehør og 
musikkteori, tematimer og verksteder. For elever med orkesterinstrumenter gjennomføres et 
klassisk og et rytmisk symfoniorkesterprosjekt i løpet av året.    
 
For å bli tatt opp i programmet må elevene forberede et selvvalgt program på 15 – 20 
minutter. Programmet (utvalg på 5 – 10 minutter) spilles for en jury innenfor elevens 
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instrumentgruppe, og eleven får i tillegg en samtale med juryen om motivasjon, forventninger 
etc. Elevene må ha potensial for å kunne kvalifisere seg for opptak til høyere musikkutdanning  
for å bli tatt opp til programmet. I 2020 ble opptaksprøvene gjennomført digitalt pga. 
utfordringer knyttet til koronapandemien. Prøvespillet vil også i 2021 gjennomføres 
nettbasert. 
 

UngMusikk Talent - i samarbeid med NMH 

UngMusikks talentprogram – UngMusikk Talent - er hovedtilbudet i UngMusikks samarbeid 
med NMH. UngMusikk og NMH har sammen utviklet en modell som er spesielt rettet mot 
elever som ønsker å legge ekstra innsats i arbeidet med musikk og egen utvikling på 
instrumentet, uten å miste kontakten med lokal skole. I dette tilbudet samarbeider lærere fra 
de lokale skolene og NMH lærer om undervisningen av elevene. Elevens lokale lærer er 
tilstede på timene med NMH lærer og har denne tilstedeværelsen knyttet til sin stilling som 
lærer i kulturskole/videregående skole. Elev og lokal lærer har 8 timer med NMH lærer fordelt 
over et studieår. 

10 kulturskoler/kommuner og videregående skoler har i dag elever i UngMusikk Talent: 
 

Skoler som er med i UngMusikk Talent 
med elevfordeling 

Skoler Antall elever 

Nordre Follo 7 – inkludert en 
kvartett 

Bærum  6 

Rud vgs 6 - inkludert en 
kvartett 

Ski vgs  5 

Asker 3 

Lillestrøm 3 

Vestby 2 

Ås 2 

Fredrikstad 1 

Lillestrøm vgs  1 

Sum 36 

 

4 av elevene står oppført både på kulturskole og videregående skole da de har sin lokale undervisning 

begge steder. Av disse elevene er det 17 jenter og 15 gutter. 

 

Oversikten nedenfor viser antall elever på hvert instrument, alder på elevene, lokale 

skoler/kommuner, elevenes lokale lærere og lærere ved NMH som underviser UngMusikk Talent 

elevene i 2020-2021. 

 
Elever og lærere i UngMusikk Talent 2020-2021 

Instrument  Antall elever Alder på  
elevene 

Lokale skoler Lokale lærere NMH lærere 

Fløyte 

 

3 

 

14-18 

 

Fredrikstad 
Christine Møklegaard  

Anne Karine 
Hauge  

 

Asker Ragnhild Døsen 

Bærum Merete Markussen 

Klarinett 
1 17  Ski vgs Gunhild Molund 

Pedersen 
Fredrik Fors 

        

Klaverundervisning med professor Einar Henning Smebye                               

Foto: Anita Haagenrud Wegger 

 

 

 

 

 

Einar Henning Smebye underviser elev i UngMusikk 
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Trompet 2 15-17  Bærum 
Trond Olav Ruistuen Axel Sjøstedt 

 
Lillestrøm vgs 

Anne Kari Danielsen 

Euphonium 1 15  Nordre Follo  Anders Brenli Bente Illevold 

Saksofon 1 18  Rud vgs 
Ragnhild Holm Vibeke Breian 

Saksofon-
kvartett 

5 17-19  Rud vgs 

Gitar 1 18  Vestby  Andreas Karlsen Eva Beneke 

Klaver 
4 

13-16  Ski vgs og Ås Vera Folstad  Matti 
Hirvonen Vestby  Ieva Struzaite 

Bærum  Pål Størset 

Lillestrøm  Bartosz Sosnowski Einar Henning 
Smebye 

Fiolin 

 

5 12-17  

 

Ski vg. skole Niklas Djurle Terje Moe 
Hansen 

 

Nordre Follo 
Ingvild 
Habbestad(kontakt) 

Nordre Follo 
Maja Kjelstrup Ratkje 
(kontakt) 

Bærum Eileen Siegel  
Harald B 
Aadland 

Ås Niklas Djurle 
Kolbjørn 
Holthe 

Cello 

 

2 

 

11-14  
Bærum 

Ingrid Søfteland Gudim 
Torun 
Stavseng 

Nordre Follo 
Karoline Rising Næss  

Torun 
Stavseng 

Stryke-
kvartett 

1 11-17 Nordre Follo 
Maja Kjelstrup Ratkje 
(kontakt) 

Are 
Sandbakken 

Sang 5 15-17 Lillestrøm (2) 
Marit Gunilla Solstrand 
(2) 

Frank Havrøy/ 
Kristin 
Kjølberg  

   Asker 
Randi Gunn 
Tanem/Jorunn 
Hermansen 

 

   Asker Randi Gunn Tanem  

 
  Ski vgs/   

Nordre Follo 
Jorunn Bjoner  

Rytmisk 
piano 

1 14 Bærum Ole Bjørn Talstad David Skinner 

Elgitar 1 16  Ski vgs Johan Os Stave Hallgrim 
Bratberg 

 

Oversikten viser at elevene er i alderen 11-18 år. Det er flest elever i alderen 16-17 år (13 elever). 

Det er 10 elever på blåseinstrumenter, 8 elever på strykeinstrumenter, 5 elever på sang, 4 elever på 

klaver, 1 elev på gitar og 2 elever innenfor rytmisk musikk. 

26 lokale lærere har elever i programmet og undervisningen er fordelt på 16 lærere fra NMH.  
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Tilbakemeldinger - UngMusikk Talent 

UngMusikk har ved flere anledninger fått tilbakemeldinger fra elever, lokale lærere og NMH 
lærere som er med i talentprogrammet. 

Tilbakemeldingene viser at NMH lærer har fått god erfaring med forventet nivå på elever i 
talentprogrammet i UngMusikk.  Lærerne melder tilbake at flere av elevene arbeider for å 
kvalifisere seg til inntak på TUP gjennom dette programmet. 

I tilbakemeldingene legger NMH lærerne spesielt vekt på betydningen av å ha tett kontakt 
med elevenes lokale lærere. En NMH lærer sier:  

Denne måten å jobbe på avhenger mye av lokal lærer, og at det fungerer godt 
mellom oss…..at de kan følge opp det vi jobbet med på timene i noen av deres timer. 
Dette er viktig for å få et godt læringsutbytte. En utfordring med denne 
arbeidsmåten er nettopp at det blir mange  opplegg på samme tid, noe som kan 
forvirre og komplisere mer enn hjelpe. 

I de tilfellene der lærer ikke har kunnet vært tilstede på hver time, har lærerne funnet 
kontaktpunkter:  

Jeg fikk bare møtt lokal lærer på én av tre timer i høstsemesteret. Det var fordi vi 
måtte legge timene til uker der hun jobbet…. Det manglet ikke engasjement fra lærers 
side, og vi hadde god kontakt i forkant og mellom hver time. Hun fulgte også godt opp 
øvelser og tips jeg ga eleven. Jeg er VELDIG fornøyd med lokal lærers engasjement! 

En annen NMH lærer sier:  
Jeg synes det har vært moro å undervise han så langt, han er ivrig og ganske flink, selv 
om han er opptatt med mange aktiviteter, noe som gjør det litt vrient å fokusere nok 
på det vi snakker om fra gang til gang. Jeg liker godt at lokal lærer er der samtidig, det 
gjør timene mye bedre, og vi kan snakke litt sammen om hva de har jobbet med ut fra 
lærer-ståsted og ikke bare via eleven. 

Når det gjelder elevenes utøvende nivå, har vi sett en tydelig nivåheving etter hvert som 
UngMusikk nå omfatter flere institusjoner. Det var for eksempel langt flere kvalifiserte elever som 
møtte til opptaksprøvene i 2020 enn tidligere år.  
 
UngMusikk har fått tilbakemeldinger fra NMH lærer som understreker noe av dette: 

Timene med …. er utrolig flotte. Han er så motivert, og har en stor intelligens for å 
jobbe og forstå instruksjon. Derfor utvikler han seg veldig fort, det skjer så mye 
spennende,….. så det blir gøy å følge ham. De andre elevene er også dedikerte. Det 
virker som at det å komme på NMH skjerper dem. Det kan se ut som om de alle har 
behov for større utfordringer, og jeg sørger for at de  strekker seg.  

De lokale lærerne opplever programmet som svært positivt, både for seg selv og for elevene.  
 
En lokal lærer sier:  

Helhetlig opplever jeg dette fordypningsprogrammet som positivt for eleven, og for 
meg som lærer. Det er gunstig å høre hvordan en annen lærer forklarer ting på, og 
ikke minst hvilke fokusområder en annen lærer velger å gå nærmere inn på. Jeg har 
opplevd at eleven har utviklet seg positivt, og jeg har hatt glede av å følge opp ting 
som har blitt nevnt ved NMH på våre timer også.  

En annen lokal lærer sier: 
Jeg synes det har vært veldig inspirerende å være med på timene, skrive notater, og 
følge opp det vi jobbet med på timene. Det har vært fint å ha mer kontakt med en som 
jobber på høyskolenivå da det blir tydeligere for både elev og meg hvor vi skal . 
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En tredje lokal lærer sier: 
 Jeg har hatt anledning til å være på alle spilletimer og masterclasser med min elev og 

NMH lærer, og synes det har vært stort utbytte spesielt i henhold til oppfølging av hva 
som blir sagt. Dessuten er det gøy å se hvordan andre pedagogiske tilnærminger 
fungerer for eleven, og jeg vil påstå at jeg har fått med meg mange gode verktøy i 
videre undervisning. Ikke bare av denne eleven, men elever generelt. Jeg har ikke 
minst fått tilbringe mer tid med eleven, og lært henne bedre å kjenne, noe som har 
forbedret våre spilletimer. Jeg lurer derimot på om det også kunne ha vært sunt for 
min elev å ha time alene med NMH-læreren. 

Verdien av lærersamarbeid blir beskrevet på følgende måte av en lokal lærer: 
Et fint samarbeid hvor jeg har involvert meg i undervisningen, og jeg og eleven har 
fulgt opp undervisningen mellom timer med NMH lærer. Det viser seg at både NMH 
lærer og jeg har vært gjennom samme læringsprosess som eleven selv ønsker, så her 
har vi mye å bidra med.  

En lokal lærer beskriver elevens utbytte slik: 
Jeg må si at eleven har blomstret dette semesteret. ……. Foruten større engasjement 
og motivasjon, har eleven tatt til seg informasjonen fra NMHs lærer fint, og det har 
vært enkelt å følge det opp på undervisningen i kulturskolen. Spesielt har klang, 
innpust og formidling stått som sentrale temaer som har blitt mye bedre, og som vi 
skal fortsette å jobbe med. Kjempegøy å ta del i.  

En av foreldrene sier: 
 ……. er utrolig fornøyd med timene på NMH. Han er helt i ekstase hver gang han 

kommer ut derfra. Han føler at han lærer så utrolig mye. Så dette er en satsning som 
absolutt bør fortsette. 

NMH lærerne og de lokale lærerne gir tydelig uttrykk for at interessen og engasjementet 
blant elevene er stort og at de selv finner det verdifullt å være med og bidra i programmet.  

 

UngMusikk Mesterklasse – i samarbeid med NMH 

UngMusikks mesterklasseprogram – UngMusikk Mesterklasse - er et tilbud til elever innenfor 
alle instrumentgrupper, i ulike sjangere. Elevene møtes til 4 samlinger på 2 timer som er 
fordelt over et studieår. Hver mesterklasse består av 3 - 10 elever. I de tilfeller der antall 
elever overstiger 10, organiseres flere grupper innenfor samme instrument/ 
instrumentgruppe. Det er ingen opptaksprøve til dette programmet. Lokale lærere melder på 
elever som de mener kan ha utbytte av deltakelse i en mesterklasse.  
NMH stiller med lærere til alle mesterklassene og setter av store ressurser til dette arbeidet.  
 
Gruppene organiseres på ulike måter. Noen velger hovedmodellen med 4 samlinger à 2 timer, 
mens andre velger å organisere én lengre mesterklasse med variert innhold i hvert semester. 
De fleste velger en tradisjonell mesterklasseform der elevene får undervisning av lærer mens 
de andre elevene i klassen hører på. Noen velger også andre innfallsvinkler, f.eks. å 
tematisere innholdet, jobbe med teknikk e.l. En av de lokale lærerne innenfor 
instrumentgruppen har ansvar for kontakten med NMH lærer og koordineringen lokalt. Lokal 
kontaktlærer sørger for nødvendig informasjon til deltakerne, utsending av noter til 
akkompagnatør m.m.  
 
NMH stiller med akkompagnatør til disse timene der det er relevant. I utgangspunktet er 
akkompagnatøren en student som har akkompagnement som fordypning i sitt studium på 
NMH. I disse tilfellene blir akkompagnementstimene en del av deres studium. UngMusikk 
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benytter også akkompagnatører som nettopp har avsluttet sitt studium og som på denne 
måten får tidlig erfaring med arbeidslivet. 
Alle timene foregår på NMH, hvis ikke noe annet er avtalt, og NMH stiller lokaler til rådighet.  
 
Tabellen nedenfor viser at 122 elever deltar i UngMusikk Mesterklasse i 2020-2021. 
Elevene kommer fra 17 kulturskoler/kommuner og videregående skoler. Et lite antall av disse 
elevene er tilknyttet både videregående skole og kulturskole: 
 

 

Antall elever i UngMusikk Mesterklasse 
fordelt på  

kulturskoler og videregående skoler 
Skoler Antall elever 

Nordre Follo 19 

Asker 11 

Ås 11 

Indre Østfold 11 

Bærum  10 

Vestby 9 

Fredrikstad 8 

Ski videregående skole 7 

Lillestrøm 6 

Lillestrøm videregående skole 5 

Moss 5 

Rud videregående skole 4 

Enebakk 4 

Kongsberg 4 

Nittedal 4 

Sarpsborg 2 

Drammen 2 

Sum 122 

 

 

Av disse elevene er det 68 jenter og 54 gutter. 
 
Oversikten nedenfor viser antall elever på hvert instrument/instrumentgruppe, alder på 
elevene, lokale skoler/kommuner, elevenes lokale lærere og lærere ved NMH som underviser 
UngMusikk Mesterklasse elevene i 2020-2021. 

 

 
UngMusikk Mesterklasse 2020-2021 

 

Instrument/ 
instrumentgruppe  

Antall  
elever 

Alder på  
elevene 

Lokale skoler Lokale lærere NMH lærere 

AKKORDEON 3 14-17 år Asker  Andreas Angell Andreas 
Borregaard 
og 
Erik Bergene 

  

Ski vgs /Ås Stian N. Aase 

Ås Stian N. Aase  

FINMESSING 5 14-18 år Bærum Jan Dons  Axel 
Sjøstedt og 
Jonas Haltia 

Trompet/kornett  

Indre Østfold (2) Bente Solheim (2) 

Kongsberg  Turid Werge-Olsen 

Asker Vibeke Kohl 

          

Professor Are Sandbakken med elever 

Foto: Elisabet Olhans 

 

 

 

 

 

 

Professor Are Sandbakken med elever 
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FLØYTE 15 14-18 år Asker  (4) Ragnhild Døsen (4) Anne Karine 
Hauge   

Fredrikstad (2) Christine 
Møklegaard(2) 

Kongsberg  Anna Fortis 

Nittedal  Randi Nygaard 

Nordre Follo (4) Martina Dingstad (4) 

Rud vgs/Bærum  Merete Markussen  

Sarpsborg (2) Marianne Aarum (2) 

FOLKEMUSIKK   1 14 år Ås Elisabet Olhans Steinar Ofsdal 

GITAR 4 15-19 år Enebakk  Svein Vold  Petter 
Richter  
Eva Beneke  
Otto Tolonen 
  

  

Kongsberg  Anders Nilsson 

Moss  Per Ingolf Skaare 

Nordre Follo Roy Henning Snyen  

Oslo By 
Steinerskole vgs 

Thomas Kjekstad  
 

GROVMESSING 16 13-16 år   Knut Elias 
Barstad Tuba 3  Asker  Tor Åge 

Schunemann  

Bærum  Petter Sørvold  

Ski vgs Anders Brenli  

Euphonium 

3 

Bærum  Petter Sørvold  

Lillestrøm vgs Ole-Anton Berntsen 

Lillestrøm vgs og 
Nittedal 

Karin Nordli 
 

Tenortrombone 3 Bærum (2) Astrid Nøkleby (2) 

Nittedal/ 
Holumskogen 
skole  

Jens Inge Strømsnes 
 

Trombone 7 Nittedal/Li 
skole/ 

Jens Inge Strømsnes 

Rud vgs (2) Anders Brenli (5) 

Ski vgs (3) 

Ås Marte Røe Nåvik 

KLARINETT 7 15-17 år Asker  Eli-Marie Davidsen 
(3)  

Leif Arne 
Pedersen 
Fredrik Fors 

Drammen (2) 

Lillestrøm 
vgs/Kjenn skole 

Morten Barrikmo 

Ski vgs Maja Bjørhei 

Vestby (2) Kent Gøran Bakken 
(2) 

KLAVER 23 13-18 år Bærum (2) Olga Barychkina (2) Matti 
Hirvonen 

Fredrikstad  Nadja Mikalchik 

Indre Østfold (3) Valeri Rubacha (3) 

Lillestrøm (2) 
 

Bartosz Sosnowski 

Lennart Wolfgramm 
(2)  Lillestrøm vgs (2) 

 Kristin Nygaard  

Nordre Follo (11) Liv Karen Aukner (3) 
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 Anita Haagenrud 
Wegger (3) 

Elena Erenburg Røe 
(5) 

Vestby  Ieva Maria Struzaite 

Ås Vera Folstad  

RYTMISK 13 13-18 år  Atle Nymo 

Piano/keyboard 1 13 år Bærum  Ole-Bjørn Talstad 
 

Elgitar 
 

6 14-18 år Nesodden (2) Andreas Haddeland 
(2) 

Ski vgs Johan Os Stave  

Ås (3) Svein Erik Martinsen 
Ånestad (3) 

Saksofon 2 14 år Vestby (5) 
 

Dag Erik Knedal (5) 
  Slagverk 2 13 år 

Bass 1 13 år 

Tenorsaksofon 1 16 år Ås Gina Grosås 
Granseth  

SAKSOFON 8 12-16 år Asker  Nina Mjaatvedt Vibeke Breian 

  

Jan Petter Lilja Bye 

Fredrikstad  Lars Martin Hurrød  

Nesodden  Line Falkenberg  

Nordre Follo  Erlend Furuset 
Jenssen 

Rud vgs Ragnhild Holm 

Vestby  Kent Gøran Bakken  

SANG 11 14-17 år Asker (2) Randi Gunn Tanem 
(2) 

Kristin 
Kjølberg   

Enebakk  Sidsel Kvitvik  

Indre Østfold (4) 
 

Grethe Kristine 
Grindhaug (4)   

Kongsberg  Andjelka Jakovljevic 

Lillestrøm (3) Marit Gunilla 
Solstrand (3) 

SLAGVERK 4 13-17 år Enebakk (2) Norvald Nikolaisen 
(2) 

Kjell Tore 
Innervik   

Moss (2)  Trond Gundersen (2) 

STRYK 12 12-18 år Fredrikstad (4) 
  

Ting Zu Chen (3)  Terje Moe 
Hansen / 
Are 
Sandbakken                         

  
  

Fiolin  

Vigdis Irene 
Kristiansen 

Indre Østfold (2) Irena Banjeglav (2) 

Moss (2) 
 

Stein Kvist 

Helle Tennøe 
Andersen  

Ås Niklas Djurle 

Bratsj   Indre Østfold  Irena Banjeglav  

Cello   Nordre Follo Karoline Rising Næss  

Bærum  Ingrid Søfteland 
Gudim 
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Oversikten viser at elevene er i alderen 12 – 18 år. Det er flest elever i alderen 14 - 17 år. 
70 lokale lærere har elever i programmet og undervisningen er fordelt på 20 lærere fra NMH  
 
Elevene er fordelt på følgende instrumentgrupper: 
Treblås:    30 elever 
Klaver: 23 elever 
Messing:  21 elever 
Rytmisk:  13 elever 
Stryk: 12 elever 
Sang:       11 elever 
Slagverk:     4 elever 
Gitar:           4 elever 
Akkordeon:    3 elever 
Folkemusikk: 1 elev 

 

Tilbakemeldinger - UngMusikk Mesterklasse  

Mesterklassene i UngMusikk er populære både blant elever og lærere. Vi får tilbakemeldinger 
om at elevene 

o blir inspirert til videre arbeid 
o har stort utbytte av samlingene 
o gleder seg til å komme til NMH 
o ser frem til å møte andre elever på samme instrument 
o lærer mye av å lytte til andres spill 

De lokale lærerne er til stede på timene på NMH og gir følgende tilbakemeldinger: 

 Vi får mange gode ideer og inspirasjon til vår egen undervisning. 

 Det er enkelt å kommunisere med NMH lærer 

 Som lærer er det positivt å komme til NMH og møte andre lærere. 

 NMH lærerne er flinke til å kommunisere med elevene. 

 NMH lærerne tar godt vare på elevene, med humor og varme. 

 NMH lærerne er flinke til å trekke frem utfordringer som gjelder alle elever. 

 NMH lærerne gir oss påfyll i en travel hverdag. 

 NMH blir på en positiv måte ufarliggjort som utøverarena fra ung alder. 

NMH har etter hvert en relativt fast gruppe lærere som underviser disse mesterklassene. 
Disse lærerne har med årene opparbeidet kunnskap om hvilket utøvernivå de skal forvente på 
elevene i UngMusikk.  NMH lærerne gir positive tilbakemeldinger om samarbeidet med lokale 
lærere og elever i UngMusikk.  

På samme måte har de lokale lærerne opparbeidet tilsvarende erfaring når det gjelder å 
plukke ut elever som kan ha utbytte av undervisning i mesterklasser.  

Lokale lærere og NMH lærere er svært opptatt av at elevene skal oppleve 
mesterklassesituasjonen som positiv.   

NMH lærerne gir følgende tilbakemeldinger: 

 Engasjerte lokale lærere med en positiv innstilling til samarbeid 

 Stort sett godt forberedte elever, interesse og engasjement 

 Opplever en positiv utvikling hos elevene 

 Artig å arbeide med barna (sitat fra NMH lærer) 

 Hadde ønsket mer tid på hver elev 
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 Stort pluss – og viktig - at de lokale lærerne er til stede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. Annet samarbeid mellom NMH og UngMusikk i 2020-2021 
 
Talent- og mesterklasse samarbeidet med NMH er kjernen i samarbeidet mellom NMH og 
UngMusikk. Disse aktivitetene timeplanfestes hvert år og synliggjøres på aktuelle læreres 
arbeidsplaner.   
Samarbeid foregår imidlertid også på andre områder, nedfelt i samarbeidsavtalen. Her kan vi 
nevne: 

Faglig og pedagogisk etterutdanning- og videreutdanning for lærere og ledere 
NMH ønsker å tilby etterutdanning og kurs for lærere og ledere i kulturskole og videregående 
skole. UngMusikks lærere inviteres til å foreslå kurs og utdanninger. Flere etterutdanninger 
og kurs har vært gjennomført. Pga. koronasituasjonen er det skoleåret 2020-2021 begrenset 
aktivitet på dette området. 

Seminarer 
Regionene og kulturskolene har benyttet - og vil i 2020-2021 benytte  
NMH lærere til regionale og lokale seminarer og aktiviteter til tross  
for utfordringer knyttet til koronasituasjonen. Her kan vi nevne  
følgende aktiviteter med NMH lærere: 

  

HØSTEN 2020 
o Fordypningsseminar om Beethoven for fordypningselever  

og pianoelever i delregion Vest, Asker og Bærum 
 (18. september) 
NMH lærer: Wolfgang Plagge 

o Mesterklasse på piano i delregion Romerike (4. oktober)  
NMH lærer: Jorunn Marie Bratlie 

o Samling av elever i UngMusikks talentprogram  
på Norges musikkhøgskole (10. oktober).  
Tema: Timani teknikk knyttet til avspenning. 
NMH lærer: Tina Margareta Nilssen 

o Trompetseminar og dialogkonsert med diverse  

 

1.amanuensis Kristin Kjølberg – mesterklasse                                                                                   

Foto: Knut Werner Lindeberg Ahlsèn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Kjølberg 

 
 

Professor Inger Lise Ulsrud på 
orgelseminar 

Foto: Trond Gilberg 
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lærere i Lørenskog hus i delregion Romerike 
(17.-18.oktober) 
NMH lærer: Tine Ting Helseth 

o Bratsjseminar i Askim kulturskole (17. oktober) 
NMH lærer: Are Sandbakken 

o Orgelseminar.  
Tema: Improvisasjon i Glemmen kirke, 
Fredrikstad (17. oktober) 
NMH lærer: Inger-Lise Ulsrud 

o Orgelseminar.  
Tema: Improvisasjon, Kongsberg kirke, 
Buskerud (24. oktober) 
NMH lærer: Inger-Lise Ulsrud 

o Mesterklasse for fordypningselever i  
Asker (20. november) 
NMH lærer: Bjarne Magnus Jensen 
  

  

VÅREN 2021 
Flere planlagte aktiviteter i november og desember ble utsatt pga. strenge restriksjoner i 
forbindelse med koronapandemien. Flere av disse aktivitetene planlegges flyttet til 
vårsemesteret/eventuelt høstsemesteret og er tatt med i oversikten nedenfor. 

o Samarbeidsprosjekt mellom dansere i DanseFot (Bærum) og musikere i 
UngMusikk. I dette samarbeidet er også elever i TUP involvert som musikere. 
Prosjektet planlegges gjennomført i januar 2021. 
NMH lærer: Kjell Tore Innervik. 

o Orgelseminar i Uranienborg kirke og NMH med elever fra Østfold og Buskerud.  
Tema: Improvisasjon. 
NMH lærer: Inger Lise Ulsrud  

o Ung Ljøsblått.  
Tema: Folkemusikkelever inviteres til seminardager med samspill, slåttelæring 
og dans. Avsluttende konsert. 
NMH lærer: Unni Løvli og studenter 

o Folkemusikkseminar for lærere.  
Tema: Samspill 
NMH lærer: John Vinge 

o Fløytedag i Vardåsen kirke i delregion Vest, Asker og Bærum 
NMH lærer: Anne Karine Hauge 

o Mesterklasser på klaver i Asker, delregion Vest, Asker og Bærum  
NMH lærer: Håvard Gimse 

o Jazz seminar/workshop for vokalelever i Indre Østfold kulturskole, Askim 
NMH lærer: Guro Gravem Johansen 

o Improvisasjonsseminar for sangere i Lillestrøm, delregion Romerike (23. 
 januar) 
 NMH lærer: Guro Gravem Johansen 

o  Mesterklasse for klarinettister i Romerike kulturskole og videregående skoler , 
 delregion Romerike (16. januar) 
NMH lærer: Frøydis Ree Wekre (professor emeriti) 

o Seminar for blåsere.  
  Tema: Intonasjon, delregion Vest, Asker og Bærum (4. mars)  
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  NMH lærer: Frøydis Ree Wekre (professor emeriti) 
o  Seminar for alle fordypningselever  
  Tema: Prestasjonsforberedelse, delregion Vest, Asker og Bærum (5. mars) 
  NMH lærer: Frøydis Ree Wekre (professor emeriti) 
o  Messingseminar for yngre og eldre elever, Indre Østfold (16. og 17. januar) –)  
  med Elin Kruverud og  
  NMH lærer: Jonas Haltia 
o  Fløytedag – seminar med fløytister fra hele Romerike (flyttet fra 

 høstsemesteret) 
       NMH lærer: Tom Ottar Andreassen 
 

 
Konserter/musikkformidling 
Studenter fra NMH har ved flere anledninger deltatt på konserter lokalt der UngMusikks 
fordypningselever har stått i sentrum. Pga. koronasituasjonen er ingen slike konserter 
planlagt i 2020-2021.  
I UngLjøsblått med NMHs folkemusikkstudenter og UngMusikk elever, var det planlagt en 
konsert som avslutning på flere seminardager høsten 2020. Dette seminaret med avsluttende 
konsert håper man å få gjennomført våren 2021.  
Blåsere fra UngMusikk Talent var også invitert til å være med i TUPs orkesterprosjekt med 

etterfølgende konsert på NMH. Dette har også blitt utsatt til vårsemesteret 2021. 

 
Forskning og utviklingsarbeid 
UngMusikk utlyser hvert år stipend til studenter på NMHs masterstudie i musikkpedagogikk 
som ønsker å skrive masteroppgave knyttet til et kulturskolerelatert tema.  
Høsten 2020 har UngMusikk innvilget stipend til 4 søkere. 

 

Kulturnæringer  
Ett av punktene i samarbeidsavtalen er knyttet til kulturnæringer. Elevene skal få kunnskap 
om musikk som næringsvei og praktiske erfaringer innenfor de ulike sidene av yrkesområder 
som omfatter musikk.  
Et studentskyggingsprosjekt på NMH som skulle vært startet opp høsten 2020, er utsatt til 

 våren 2021. I dette prosjektet skal elever i UngMusikk følge studenter over tid i studentenes 
 øving, undervisningstimer etc. Det er stor entusiasme både hos elever og studenter for dette 

 samarbeidet. 
 

 

6. Kjøp av tjenester fra NMH i 2020-2021 
Samarbeidsavtalen mellom NMH og UngMusikk gir kulturskolene muligheter for å kjøpe tjenester fra 

NMH uten at UngMusikk sentralt blir involvert i prosessen.  

Kulturskolen i Bærum har benyttet seg av denne muligheten gjennom flere år . Kulturskolen har et 

fordypningsprogram  - FOT - for yngre elever i 5. - 7. klasse. Elevene tas opp til programmet etter 

prøvespill og får tilbud om 5 eller 8 timer ekstra undervisning fordelt over et skoleår, med NMH lærer. 

Lokal lærer skal være til stede på timene. Fagseksjonsledere på NMH forespør aktuelle NMH lærere.  

Disse lærerne får denne undervisningen inkludert i sin arbeidsplan. Kulturskolen i Bærum faktureres 

for timene. 

UngMusikk har oversikt over elever som har vært med i FOT samarbeidet med NMH og trekker disse 

elevene inn i vurderingen av ringvirkningene av NMHs samarbeid med rekrutteringsinstitusjoner. 
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7. Ringvirkninger av samarbeidet med NMH knyttet til de ulike 
talentprogrammene 

Vi begynner nå å se resultater av samarbeidet mellom NMH og rekrutteringsinstitusjonene. Vi 
opplever en stor interesse for programmene i talentsamarbeidet og har gode erfaringer med 
å bruke ulike innfallsvinkler til opptak til tilbudene.  
Kulturskolen i Bærum benytter lokal opptaksprøve til FOT-programmet siden elevene skal ha 
individuell undervisning med NMH lærer.  
UngMusikk Mesterklasser har ikke opptaksprøve, men tar inn elever etter anbefaling fra 
elevens lokale lærer. Dermed har elever som ønsker å være med i et fellesskap uten å måtte 
konkurrere om en plass gjennom en opptaksprøve, muligheter for å delta.  
UngMusikk Talent har opptaksprøve for en bredt sammensatt lokal jury og blir gjennom 
opptaksprøven vurdert om de er kvalifisert for én til én undervisning i programmet. Opptak til 
dette programmet er en god forberedelse til eventuelt opptak til TUP.  
For å bli tatt opp til TUP programmet, må elevene prøvespille for en instrumentaljury med 
NMH lærere.  
 
Gjennom de ulike talentprogrammene kan elever som etter hvert ønsker å satse på musikk i 
høyere utdanning, forberede seg gradvis til opptak til et bachelorstudium i musikk. 
  
Det er interessant i denne sammenheng å kunne vise eksempler på en utvikling, der elevene 
gradvis har søkt seg «oppover» i systemet. 
 

Elever som har vært med på ulike talentprogrammer i UngMusikk og på NMH 
 

 2018-2020  
Deltatt på 

2020-2021 
Tatt opp til 

Navn Instrument Bærum 
FOT 

UngMusikk 
Mester-
klasser 

UngMusikk 
Talent 

UngMusikk 
Talent 

TUP 
ensemble 

TUP 
ordinær 

plass 

Eline Heistø 
Carlsen 

Fiolin   X   X 

Joo Yeon Park Fiolin X   X   

Thomas 
Håkestad 
Kristiansen 

Trombone  X X   X 

Oscar 
Torkildsen 
Brodahl 

Trompet   X   X 

Fredrik Heistø 
Carlsen 

Cello  X  X X  

Hy Chang Vo Cello X   X X  

Anders 
Jankov 

Sang  X X X X  

Maren H. 
Sanner 

Trompet X   X   

Edvard 
Seland 

Piano – 
rytmisk 

X   X   

Tarik Mesic Klaver X   X   

Eivind 
Kjeldsen 

Klarinett  X  X   

Sandrica 
Randriamamp
ianina 

Klaver  X  X   
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Vetle 
Rødbotten 

Horn  X X   X 

Anna Chen 
Lillemo 

Fiolin  X  X   

Eline Heistø 
Carlsen 
Elias 
Habbestad 
Kjelsås 
Frida Haltli 
Fredrik Heistø 
Carlsen 

Stryke-
kvartett 

 X  X   

 

Oversikten viser at: 
o 5 elever fra FOT programmet i 2018-2020 har prøvespilt og fått plass på UngMusikk 

Talent. 
o 6 elever fra UngMusikk Mesterklasser i 2018-2020 har prøvespilt og fått plass på 

UngMusikk Talent. 
o 3 elever som har deltatt/deltar på UngMusikk Talent har prøvespilt og kommet inn på 

TUP ensemble i 2020-2021. Disse elevene fortsetter i UngMusikk Talent i tillegg til 
ensembleplass i TUP, da hovedinstrumentundervisning ikke tilbys i TUP ensemble. 

o 3 elever fra UngMusikk Talent i 2018-2020 har kommet inn på ordinær plass på TUP i 
2020-2021. 

 
Flere av elevene har fått fortsette med NMH lærere de hadde i 2018-2020 for å unngå for 
mange lærerskifter. Dette er også positivt for lokale lærere. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alexander Krohg Plur, Kari Solheim, Marit Jordanger, Knut Werner Lindeberg Ahlsèn  

 
 

8. Veien videre 
Koronasituasjonen har vært krevende for UngMusikk og for NMH. NMH har hatt strenge 
koronatiltak, men har valgt å forholde seg til UngMusikks elever som om de var egne 
studenter. Det har betydd svært mye for UngMusikks aktiviteter. Tidlig i høst ble det 
imidlertid innstramminger på mesterklasseaktiviteten, mens én til én aktivitetene i 
UngMusikk Talent ble gjennomført til midt i november. Det man ikke har fått gjennomført i 
høst, enten med konkrete møter eller undervisning på nett, vil bli gjennomført i 2021. Dette 
krever mye oppfølging fra både NMH og UngMusikk.  
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Vi ser store utviklingsmuligheter i dette samarbeidet, ikke minst når samfunnet normaliserer 
seg og vi kan møtes aktivt i det daglige. Nye undervisnings- og organiseringsformer har 
imidlertid blitt utviklet og bevisstgjort i koronaperioden. Flere av disse kan med fordel 
videreutvikles og benyttes i tiden fremover når UngMusikk utvides til flere skoler som ligger 
langt fra hverandre i Viken fylkeskommune.   
 
Når det gjelder planer for videreutvikling av samarbeidsområdene i samarbeidsavtalen vi har 
med NMH, ser vi for oss følgende muligheter knyttet til de ul ike punktene: 
 

o Et helhetlig utdanningsløp 
Her er målsettingen å arbeide for en god sammenheng mellom læreplaner/fagplaner i 
de ulike skoleslagene. Vi vil tilsette en person i 10% stilling fra 2021, som skal ha 
ansvaret for dette området. NMH vil bli trukket inn som diskusjonspartner i dette 
arbeidet. 

 
o Talentutvikling / forutdanning for høyere musikkutdanning 

Dette samarbeidet er allerede nøye beskrevet. Etter hvert som flere skoler blir med i 
ordningen, vil vi se behovet for stor utvidelse på dette området da dette på mange 
måter er kjerneaktiviteten i samarbeidet. NMHs bidrag gjennom en svært dyktig og 
erfaren lærerstab og effektiv organisering, er helt avgjørende for en god 
videreutvikling. Alle medlemsinstitusjonene ser på dette samarbeidet som svært 
avgjørende for deres deltakelse.  

 
o Musikkformidling 

NMH blir nevnt som en bidragsyter i tilknytning til lokal konsertvirksomhet. Lokale 
konsertarrangører ønsker deltakelse fra studenter og lærere på NMH, enten alene 
og/eller i samarbeid med fordypningselever i hele Viken. Målet er å få til et ryddig 
samarbeid på dette området, til nytte både for studentene og de lokale arrangørene.  

 
o Unge dirigenter 

Her er UngMusikk i gang med å utvikle planer på ulike nivåer som skal bygge frem mot 
planene innenfor dirigering i TUP og i bachelorstudiet i dirigering. Vi ser for oss et 
samarbeid rundt dette i nærmeste fremtid. 

 
o Praksisplasser 

Dette arbeidet er godt i gang, men vi ser muligheter for videreutvikling i form av 
seminarer der elever, studenter, lokale lærere og NMH lærer er til stede sammen 
gjennom noen seminardager. Vi har prøvd noen modeller på dette som virker svært 
lovende. 

 
o Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere 

Denne type utdanninger er svært verdifulle for UngMusikks lærere og ledere. VI 
ønsker å videreføre ordningen der UngMusikk kan foreslå utdanninger som kan være 
aktuelle tilbud i NMHs etter- og videreutdanningsportefølje 

 
o Forskning og utviklingsarbeid 

UngMusikk gir stipend til masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgaver med 
kulturskolerelaterte temaer. Vi ser nå en økende interesse for å skrive denne type 
oppgaver og ønsker at NMH fortsatt skal inspirere studenter til å velge denne type 
temaer for sin fordypning.  Samtidig ser vi også et behov for et forskerfokus på 
talentsamarbeidet mellom NMH og UngMusikk. 
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o Studietilbudenes relevans for kulturskolene og videregående skoles musikklinjer  
Den tette kontakten som er mellom kulturskoler og videregående skoler i Viken legger 
grunnlaget for et godt samarbeid når det gjelder studietilbudenes relevans for 
kulturskoler og videregående skoler. NMH har gode muligheter for å kunne innhente 
kunnskap og kompetanse fra sine samarbeidspartnere som kan være relevant for 
utviklingen av faglig innhold i NMHs studieplaner. 

 
o Kulturnæringer 

UngMusikk skal gi elever kunnskap om musikk som næringsvei. VI utlyser en 10% 
stilling der oppgaven er utvikle modeller som kan gi elevene denne kunnskapen i ung 
alder. Vi tror NMH vil kunne være en god samarbeidspartner i dette. Som en del av 
dette arbeidet vil vi i tiden fremover videreutvikle studentskyggingsprosjektet der 
elever får være med studenter på øverommet, på instrumentaltimen etc. for å få et 
innblikk i studentlivet. 

 
o Internasjonalisering 

Dette er et utfordrende område i dagens situasjon. Vi ser for oss at 
internasjonaliseringspunktet også kan fylles med lokale og regionale aktiviteter. Vi 
tror det er store muligheter for samarbeid med NMH også på dette området. 
Dessuten har NMH internasjonale kontakter som muligens også kan være aktuelle i 
forbindelse med virksomhet i våre skoleslag. UngMusikk ansetter en koordinator i Ås 
som skal ha et ansvar for å komme med forslag til prosjekter på dette området.  

 
UngMusikk er et program med stort potensiale. Programmet er bygget på enkle modeller med 
samarbeid mellom aktører på ulike nivåer, dvs. samarbeid mellom: 
På overordnet nivå: 

o Viken fylkeskommune, kommuner i Viken og Norges musikkhøgskole  
På skolenivå: 

o Norges musikkhøgskole og skoler i Viken fylkeskommune 

På lærernivå: 
o lærere i de ulike skoleslagene  

På elevnivå: 
o elever i de ulike skolene  

 
Samarbeid og overføring av kunnskap er kjernen i virksomheten.  
Modellen er kostnadseffektiv, gir raske resultater og er enkel å videreutvikle og utvide.   
Forutsetningen for et vellykket resultat er at alle bidrar fra sine ulike ståsteder.  
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