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Innledning 
I 2022 er 36 kommuner med i UngMusikk. Fire av disse kommunene kjøper tjenester fra 

kulturskoler i andre kommuner i UngMusikk. Kommunene samarbeider med hverandre, Norges 

musikkhøgskole og Viken fylkeskommune om å gi elevene ekstra musikktilbud utover det den 

enkelte kommune alene kan tilby. 

Oversikten nedenfor viser utviklingen i antall skoler fra 2014-2022: 

År Antall kommuner 

2014 5 

2018 1 

2019 3 

2020 7 

2021 2 

2022 7 + 
7 hospitantkommuner i 2022  

Sum 32 kommuner i 2022 + 4 kommuner som kjøper 
tjenester fra andre kommuner 

 

Deltakerkommunene betaler mellom 20 000 og 100 000 kroner pr år fra 2022, avhengig av 

innbyggertall, for å være med i UngMusikk. Hospitant-kommunene betaler 5000 kroner pr år. Det 

er mulig å være hospitantkommune i 1 år. 

Rapporten Kommunenes engasjement i UngMusikk i 2019-2022. Tilbud, aktiviteter og planer, gir 

en oversikt over aktivitetsnivået til kommunene som er med i UngMusikk i avtaleperioden. 

Rapporten går direkte inn på konkrete aktiviteter som kommunene som del av sin delregion, har 

vært med å planlegge og gjennomføre med støtte fra UngMusikk.  

Rapporten bør leses sammen med Bjørg J. Bjøntegaard: UngMusikk i Viken fylkeskommune 2022. 

Samarbeidspartnere, økonomi, organisering og delregionsinndeling da denne rapporten tar for 

seg organisasjonsstruktur og delregionsinndeling på et litt mer overordnet nivå. 

Det er tidligere utarbeidet en rapport for Follo-piloten for perioden 2014-2018 (Bjørg J. 

Bjøntegaard: Follo piloten 2013-2018. rapport fra første periode. CERM. Senter for 

utdanningsforskning i musikk. NMH-publikasjoner 2018:3). Denne rapporten omhandler 

prosjektets første periode før det ble utvidet til å omfatte hele Akershus fylke og deretter Viken.  

 

Del I i denne rapporten gir en oversikt over de sentrale tilbudene som har vært tilbudt alle 

kommunene i den perioden de har vært med i samarbeidet. 

Del II viser de tilbudene den enkelte kommune ønsket å være med på fra det tidspunktet 

kommunen ble med i dette samarbeidet. Dette gjelder både sentrale tilbud og regionale tilbud 

som ble initiert av den enkelte delregion. 

For hver kommune ligger også en kostnadsoversikt som viser tilskuddet kommunen har betalt til 

UngMusikk i deltakerperioden og kostnaden for å gjennomføre de tilbudene kommunene har 

deltatt på. Denne kostnaden er dekket av bidrag fra kommunene, Viken fylkeskommune, Norges 

musikkhøgskole og Sparebankstiftelsen m.fl. 

De videregående skolene og folkehøgskolene som har deltatt gjennom Viken fylkeskommune, er 

knyttet til den delregionen de tilhører.  
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Kart over Viken fylkeskommune  
med deltakere i UngMusikks delregioner 

 

 

Fjellregionen 

Romerike 

Østfold 

Midtregionen 

Vest 
Follo 
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Del I  

Sentrale aktiviteter i UngMusikk i perioden 
2019-2022 

UngMusikk tilbyr sine samarbeidspartnere sentrale aktiviteter som prosjekter, konserte r, ulike 

fordypningstilbud, etterutdanningstilbud m.m. Temaer for sentrale aktiviteter avgjøres av 

styringsgruppen i UngMusikk etter innspill fra medlemmer i UngMusikk, ut fra temaer i 

samarbeidsavtalen, innspill eksterne miljøer m.m. De sentrale aktivitetene er tilbud til alle 

kommunene som er med i UngMusikk i Viken fylkeskommune. Flere av de sentrale tiltakene har 

støtte fra Sparebankstiftelsen. Skolene velger de tilbudene som oppleves som mest aktuelle for 

en videre utvikling av skolenes profil, i forhold til elevsammensetning, instrumentsammensetning, 

fordypning, spesialisering etc. 

 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale aktiviteter som har vært tilbudt alle 

medlemsinstitusjonene i inneværende medlemsperiode: 2019-2022.  

Del II av rapporten gir en oversikt over hvilke sentrale tilbud den enkelte kommune har benyttet 

seg av i perioden. 

 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter som har vært tilbudt 
deltakerkommunene i UngMusikk 

2019 

De fleste aktivitetene i 2019 ble i hovedsak støttet av sentrale midler i UngMusikk da 

koordinatorer for delregioner med råderett over egne budsjetter, først ble tilsatt fra høsten 2019. 

Flere av aktivitetene som har et lokalt eller regionalt fokus er likevel plassert under regionale 

aktiviteter i den enkelte kommune. 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Studenter fra NMH har praksis i kulturskolene 
NMH midler. Ingen kostnad for UngMusikk. Lønn til lærere fra 
NMH 

0 

Samarbeid med DanseFOT (Bærum) og BiLyd. Forestilling i 
Bærum kulturhus med dansere og musikere 

75000 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fordypningstilbud for piano, fiolin, cello, fløyte og klarinett 
Årlig fast tildeling i perioden.  
Åpent for alle 

200000 

Komposisjonskurs ledet av Rune Rebne(NMH) og 
komposisjonsstudenter, NMH 

15000 

Follofeler- tilbud til alle strykere  
Fast årlig tildeling i perioden 

100000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

140000 

Talentundervisning 104000 

Annet 30000 

Sum  664 000 kroner 
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2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Ragtime dag med Morten Gunnar Larsen 
Åpen for alle 

9000 

Direksjonskurs 
Nivå 1 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fast årlig tildeling i perioden 

200000 

UngMusikk- talentkonsert. 20000 

Samling med elever i talentprogrammet i UngMusikk. 10000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. 
Støtte fra Sparebankstiftelsen 
Kr. 150.000,- over 2 år 

75000 

Svartskog spelemannslag/Spelesauene, Follofeler og 
trekkspillorkesteret i samarbeid 

50000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning  232000 

Annet 40000 

Sum  806 000 kroner 

 

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Digitalt dirigentkurs for unge dirigentspirer  50000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 

125000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/ fordypnings-  
program 
 

10000 

Konsert på Sentralen med elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

35000 

Kolben Unge Filharmonikere 200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. 
Støtte fra Sparebankstiftelsen 
Kr. 150.000,- over 2 år 

75000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH 10000 

Opera Ung. For Ski og Greåker vgs 150000 

Studentskygging 20000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning på følgende instrumenter: 304000 

Annet 30000 

Sum  1 169 000 kroner 
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b. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle og blir 
tilbudt alle kommunene som er med i UngMusikk 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug.Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/fordypnings-program. 
Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 
 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Opera Ung. For Ski og Greåker vgs. Arrangementet vil flyttes til 
andre videregående skoler i 2023. 656 000 kroner over 2 år + 
UngMusikk midler 
Støtte fra Sparebankstiftelsen 

450000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 
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Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  2 046 000 kroner 

 

c. Oppsummering 
De sentrale tiltakene utgjør til sammen 4 685 000 kroner for perioden 2019-2022. I tillegg 

kommer midler som er avsatt til delregionene. Bruk av disse midlene blir synliggjort i 

kommunerapportene. Det vil med stor sannsynlighet komme opp flere sentrale tiltak i 2022.  

 

2019-2021: Gjennomførte sentrale aktiviteter for alle 
deltakerkommunene i UngMusikk + Viken fylkeskommune 

2 639 000 kroner 

 
2022: Planlagte sentrale aktiviteter for alle deltakerkommunene i 
UngMusikk + Viken fylkeskommune 

2 046 000 kroner 
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Del II 

Delregions- og kommunerapporter  

2019-2022 
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kommune 
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kommune 
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kommune 
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kommune 

Våler 

kommune 



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

11 

 

1. Delregion Follo  
 

 
 

 
Prosjekter og aktiviteter i 2019-2022 

Delregion Follo er den fjerde største delregionen i UngMusikk når det gjelder innbyggertall.  

Alle kommunene i delregion Follo er i dag med i UngMusikk.  Alle, bortsett fra Enebakk, har vært 

med fra prosjektets begynnelse i 2013/2014.  

Følgende kommuner deltar: 

Nordre Follo 

Ås 

Nesodden 

Vestby 

Frogn 

Enebakk 

 

Ski videregående skole og Follo folkehøgskole er med som deltakere gjennom Viken 

fylkeskommune. Deres deltakelse er synliggjort i tabellene.  

Det er tilsatt egen koordinator for delregionen.  

Delregionskoordinator skal inspirere, planlegge og tilrettelegge for aktiviteter og prosjekter i 

delregionen i samarbeid med rektorer og lærere innenfor aktuelle skoleslag.  

Delregionskoordinator har tett kontakt med sentral ledelse i UngMusikk.  
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Delregionen har fra 2019 sitt eget budsjett. For 2022 er det satt av 650 000 kroner til delregion 

Follo. Det er en målsetting at en stor del av budsjettene til UngMusikk skal tilfalle delregionene.  

Aktivitetsnivået i delregion Follo er meget høyt. 

Innledningsvis vil vi si litt om aktiviteter i 2018 som bakgrunn for det som skjer fra 2019.  

2018: 

Det var stor aktivitet i Folloregionen i 2018 og flere av aktivitetene i dette året ble videreført 

sentralt eller regionalt i 2019.  

Vi kan nevne: 

 Sommerskole og seminar for strykere 

 Follofeler med mange prosjekter gjennom året 

 Diverse konserter med ulike typer utøvere 

 Lets groove –samspill på tvers 

 Hey hey Heyerdahl –samspillkonsert for trekkspillelever og strykere i samarbeid med 

Folkemusikksenteret i Akershus og NMH 

 Bandseminarer 

 Thanks Jimi festival 

 Kolben Unge Filharmonikere 

 Samarbeid med Østnorsk jazzsenter  

 Jazzprosjekter med Ski videregående skole 

 Korseminar for sangere 

 Samarbeid med Bilyd  

 FUSO – Follo ungdomssymfoniorkester 

 Festdag i Viten parken 

Dette utgjorde aktiviteter for til sammen 1,4 millioner kroner dekket av UngMusikk og 

Sparebankstiftelsen. Alle kommunene i Follo hadde glede av disse aktivitetene dette året.  

Det er utarbeidet en egen rapport som beskriver resultatene fra perioden 2013 -2018 (Bjørg J. 

Bjøntegaard: Follo piloten 2013-2018. rapport fra første periode. CERM (Senter for 

utdanningsforskning i musikk) NMH-publikasjoner 2018:3)  

I tillegg til aktivitetene som står oppført i tabellene som tilbud til elevene, har lærerne fått tilbud 

om videreutdanningskurs på NMH, instrumentrelaterte fagdager, pedagogdager m.m., dekket av 

UngMusikk og Norges musikkhøgskole.  

På de neste sidene følger oversikter over prosjekter og aktiviteter som har vært tilbudt 

kommunene i delregion Follo i perioden 2019-2022. For 2019 ble disse prosjektene delvis støttet 

fra UngMusikk sentralt da koordinator først ble tilsatt høsten 2019. Vi har likevel valgt å legge de 

Follo-relaterte tiltakene inn under regionale prosjekter for 2019.  

 

  



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

13 

 

 

1.1  Nordre Follo kommune    

(Oppegård og Ski 2014 – 2019) 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 60 034 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 1 796 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   956 

UngMusikk  Fast medlem fra 2014 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 2019- 2022- 
Oppegård , Kontra (Ski) og Nordre Follo 

Oppegård: 
2019: 80 000 kroner 
Ski:  
2019:80 000 kroner 
Nordre Follo: 
2020-2021: 200 000 kroner 
2022: kr100 000 = 

460 000 kroner 

 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion Follo:  Enebakk, Frogn, Vestby, 
Nesodden, Ås 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Nordre Follo kommune 
har deltatt  

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 5 gir en oversikt over alle aktivitetene som Nordre Follo 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Nordre Follo kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole, er en del av det 

sentrale tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

 2019 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Studenter fra NMH har praksis i kulturskolene 
NMH midler 

Kommunene fakturerer NMH 

Samarbeid med DanseFOT og BiLyd. Forestilling i 
Bærum kulturhus med dansere og musikere 

75000 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fordypnings 
tilbud for pianister, fiolin, cello, fløyte og klarinett  

200000 

Komposisjonskurs, ledet av Rune Rebne(NMH) og 
komposisjonsstudenter 

NMH midler 

15000 

Follofeler 100000 

Sum 390 000kroner 
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 2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Ragtime dag med Morten Gunnar Larsen 
Åpent for alle 

9000 

Direksjonskurs 
Nivå 1 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fast tildeling 

200000 

UngMusikk- talent konsert. 20000 

Samling elever ved UngMusikk sitt talentprogram. 10000 

Sum 249 000 kroner 

 

 2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 

125000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings  
program 

10000 

Konsert på Sentralen elever på UngMusikk- 
talentprogrammet 

35000 

Kolben Unge Filharmonikere 200000 

Sum 370 000 kroner 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 

timene 

En mesterklasse koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall 
mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2018-2022 Kontra (Ski) 2018 og 
2019: 
8 (fordelt på fløyte, 
klarinett, rytmisk, 
sang, saksofon, 
stryk) 
Oppegård 2018 og 
2019: 
14 (fordelt på gitar, 
klarinett, piano, 
rytmisk, sang 
saksofon, stryk, 
messing, fløyte) 
Nordre Follo 2020- 
2022: 

Kontra (Ski) 2018 
og 2019: 
19 
Oppegård 2018 
og 2019: 
49 
Nordre Follo 
2020- 2022: 
46 

Kontra (Ski) 2018 
og 2019: 
8 
Oppegård 2018 
og 2019: 
20 
Nordre Follo 
2020- 2022: 
19 

592 000 kroner 
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15 (fordelt på stryk, 
fløyte, gitar, 
klarinett, piano, 
saksofon, slagverk, 
messing, rytmisk) 

 

 Talentundervisning 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. Elever fra Nordre Follo har vært aktive i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i d ette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt.  

 

Periode Instrumenter i 
perioden 

Antall elever 
totalt 

Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2018-2022 Kontra (Ski) 2018 og 
2019: 
2 (euphonium og 
sang) 
Oppegård 2018 og 
2019: 
7 (klarinett, piano, 
jazzsang, fiolin) 
Nordre Follo 2020- 
2022: 
5 (Cello, fiolin, sang, 
strykekvartett, 
elgitar) 

Kontra (Ski) 2018 
og 2019: 
4 
Oppegård 2018 
og 2019: 
4 
Nordre Follo 
2020- 2022: 
17 

Kontra (Ski) 2018 
og 2019: 
4 
Oppegård 2018 
og 2019: 
4 
Nordre Follo 
2020- 2022: 
17 

200 0 
kroner 

 
b. 2019-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Nordre Follo kommune 

har deltatt  
De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider  

 
2019  

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- 
delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen  

Sørmarka-kurset i Folkemusikk Ås, Ski, Oppegård 5000 

Kammermusikkseminar med 
Johannes Martens. 10000 Spst, 
25000 UM 

Ås, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski 

35000  

 

Follofeler og Bandet Majorstuen – 
40000 fra spf 

Frogn, Ski, Oppegård, Ås 40000  

Follofeler – tur til Frikarakademiet, 
seminar med Ragnhild Hemsing og 
Hallgrim Hansegård, 55000 Spst 

Frogn, Ski, Oppegård, Ås 55000  

Seminar for strykere – begynnere, 
10000 Spst, 25000 UM 

Frogn, Ski, Oppegård, Ås, 
Vestby 

35000 
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Ny folkemusikk av nye folk i Follo m/ 
Svartskog spelemannslag/ 
Spelesauene, Follofeler og 
trekkspillorkesteret i samarbeid 

Frogn, Ski, Oppegård, Ås 50000 

Seminar Eva Unosson, strykere Ås, Ski, Oppegård 12000 

Deltakelse Folkipedia-Follofeler 
spilte inn instruksjonsfilm for 
Folkipedia i den norske Opera. Et 
prosjekt i regi av Noregs ungdomslag  

Ås, Ski, Oppegård 2000 

Follo klarinettkor øvelser, og 
konserter 

Ås, Ski, Oppegård, Enebakk, 
Frogn, Nesodden 

40000 

Peer du lyver Oppegård 40000 

Bilyd Oppegård, Ås, Nesodden 15000 

Kolben Unge Filharmonikere Oppegård, Nesodden, Ski, Ås. 
Sentralt tiltak. Ekstra tilskudd 
fra delregion 

15000 

Follo ungdomssymfoniorkester FUSO 
Øvelser og Konsert ved 
Mozartfestivalen, Fredrikstad 

Ski, Ås, Oppegård, Moss, Frogn 35000 

Direksjonsundervisning  Oppegård, Ski, Vestby, Ås 20000 

Samspill/konsert med Gertruds 
Sigøynerorkester 

Nesodden, Oppegård, Ski, Ås, 
Vestby 

50000 

Foreningen Nordens galla forestilling 
på Nationaltheateret,  Follofeler 

Ski, Ås, Oppegård 0 

Thanks Jimi festivalen Oppegård 20000 

Sommerskole strykere, gjest Berit 
Cardas,10000 Spst, 36000 UM 

Frogn, Ås, Nordre Follo, 
Nesodden, Vestby 

46000 

Nordiske samspillsdager Oppegård, Ski, Ås, Frogn, 
Nesodden 

80000 

Deltakelse Landskappleiken, 4 dager Ås, Ski, Oppegård 20000 

«Philco Fiction» - samarbeidsprosjekt  Follo folkehøgskole, Kontra 
kulturskole, Vestby 
kulturskole, Danseskolen i Ski 
og elever fra musikklinjen på 
Ski vgs. 
 

49000 

Høstkonsert for unge musikere i 
Drøbak 

Ski, Ås, Oppegård, Moss, 
Frogn, Nesodden, Enebakk 

10000 

Samarbeid med Forsvarets 
stabsmusikkorps, et tilbud til alle 
blåsere – og slagverkselever 

Ski, Ås, Oppegård, Moss, 
Frogn, Nesodden, Enebakk 

80000 

Bratsjkurs m Ida Bryhn, 10000 Spst Ås, Ski, Oppegård 10000  

Sum  764 000 kroner 
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2020 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- 
delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

Enebakk voices, Ensemble/kor for 
jenter 13-19 år under ledelse av 
Sidsel Kvitvik 

Enebakk, Ski, Lillestrøm 10000 

Bandkveld på Follo folkehøgskole Follo folkehøgskole, Ås, 
Vestby, Nordre Follo 

6000 

Samling, Follo fordypning – foredrag 
og praksis rundt det å være musiker 

Nordre Follo, Ås, Frogn, 
Nesodden, Enebakk, Vestby 

10000 

Obo/oktettseminar i Ski Nordre Follo, Ås, Oslo 35000 

Mesterklasse, stryk Ås, Nordre Follo 3000 

Strykeorkesterseminar Ås, Nordre Follo 10000 

Lærere Ski vgs- deltakelse i prosjekter 
i UngMusikk regi 

Ski vgs 30000 

Sommerkurs for unge strykere Frogn, Nordre Follo, Ås, Moss 45000 

Follo Tango i Kolben. Tango-workshop 
for de yngste og viderekomne elever 
på akkordeon/trekkspill og bratsj. 
Ryeng trio. Helgeseminar 

Ås, Nordre Follo 49000 

Som man synger i skogen-får man 
svar? Samarbeid mellom koret 
Tryllefløytene i Kolbotn, kulturskolen i 
Ås og NMH 

Ås, Nordre Follo 7000 

Heldags rekrutterings- korseminar. 
Innstudering av repertoar gjennom 
korsamarbeid på tvers i Follo 

Ås, Nordre Follo, Enebakk 8000 

Grovmessingseminar, ansvarlig Rune 
Sundbø 

Frogn, Ås, Vestby, Nesodden, 
Nordre Follo 

15000 

Bassprosjekt Kråkstad jazz Nordre Follo 20000 

Thanks Jimi festivalen Nordre Follo 30000 

Sum  278 000 kroner 

 
2021 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- 
delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

Nye låter fra Follo. Utgivelse med låter laget 
av elever fra Svartskog spelemannslag, Ås 
trekkspillorkester og Follofeler. Redigert av 
Maja Ratkje 

Ås, Nordre Follo, Frogn 10000 

The Ensemble- veien videre. Innspilling av 
dokumentarisk kortfilm om 
ungdomsorkesteret «The Ensemble» som 
består av elever fra Nordre Follo kulturskole 
og musikklinjen ved Ski vgs.  

Nordre Follo, Ski vgs 30000 

5 bandkvelder. 3-4 band fra ulike kulturskoler 
kommer sammen og spiller for hverandre.  

Frogn, Nordre Follo, Ås, 
Vestby, Nesodden 

20000 
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Grovmessingseminar- felles seminar for 
kulturskolene i Follo  

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, Nordre Follo 

14000 

Viken klarinettkor. 3 seminarer for 
klarinettister i variert alder som øver mot 
konsert.  

Nordre Follo, Ås, 
Kontra, Sarpsborg, 
Fredrikstad 

30000 

Jubel med Majorstuen og Follofeler. Seminar 
og konsert 

Ås, Nordre Follo, Frogn 30000 

Lek og lær med rytmikk for elever på ulike 
instrumenter 

Frogn, Vestby, Ås, 
Nesodden, Nordre Follo 

30000 

Strykeorkesterseminar Ås, Nordre Follo 10000 

Folkemusikkseminar, samarbeid med 
Akershus og Østfold musikkråd, delfinansiert 
UM Follo 

Ås 10000 

Folkemusikkseminar, samarbeid med 
Akershus og Østfold musikkråd, delfinansiert 
UM Follo 

Nordre Follo 15000 

Den vandrende pinnen - dirigentseminarer Vestby, Ås, Nordre 
Follo 

0 

Sommerkurs for strykere Frogn, Ås, Nordre Follo 50000 

Dokumentasjonsfilm Ås, Frogn. Nordre Follo 15000 

Kolbotn konsertorkester og unge musikere 
sammen. Samarbeidsprosjekt 

Nordre Follo, Vestby, 
Ås 

6000 

Konsert Follo fordypning, rytmisk Frogn, Ås, Nordre Follo 12000 

Fordypningsundervisning Nordre Follo 5000 

Ljøsblått deltakelse ved NMH Nordre Follo, Ås, Oslo 3000 

Folkemusikkseminar Kolben Nordre Follo, Ås, Oslo 40000 

Follo fordypning. Akustisk konsert Frogn, Nordre Follo, Ås, 
Nesodden, Enebakk, 
Vestby 

10000 

Talentundervisning med Ilknur Ozcan Nordre Follo 5000 

Tangoseminar for trekkspill, gitar og fiolin Ås, Nordre Follo 50000 

Seminar for fordypningselever i Follo. 
Gjestelærer: Lars Storck 

Ås, Frogn, Nordre Follo, 
Vestby, Nesodden 
Enebakk 

5200 

Sum  400 200 kroner 

 
 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for Nordre 
Follo kommune  

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug.Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

 

200000 

Opera Ung. For Ski og Greåker vgs. Arrangementet vil flyttes 
til andre videregående skoler i 2023.  

450000 
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Støtte fra Sparebankstiftelsen 656 000 kroner over 2 år + 
UngMusikk midler 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 
 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Ung Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 
 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk (2022-2023) 

160000 

Talentundervisning (2022-2023) 400000 

Annet 50000 

Sum  1 921 000 kroner 

 

 
d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Nordre Follo kommune  
           Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk-delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Grovmessingsseminar Frogn, Ås, Nordre Follo, 
Nesodden, Enebakk 

15000 

Rytmikk ved det indiske systemet for 
rytmestavelser, Konnakol v/ Andreas 
Bratlie 

Ås, med 
fordypningselever fra 
hele Follo 

3000 

Storm duo – Unge forbilder i 
musikken. Prosjekt med hovedvekt på 
akkordeon /trekkspill 

Ås, Nordre Follo, Moss, 
vg. skoler  

30000 

Bandkvelder i Ski rådhusteater Nordre Follo, Ås, Frogn, 
Nesodden, Enebakk 

10000 

Fløytekor over flere dager Nordre Follo, Ås, Frogn 15000 
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Fløytekor. Fløytister fra alle Follos 
kulturskoler musiserer sammen. Siri 
Beate Rygg og Kine Isachsen 

Kammermusikkseminar – 
ungdomsnivå 
Kammermusikkseminar for elever 
som har spilt noen år-. Ansvar: Paulin 
Skoglund Voss, Hilde Gunn Aasen 

Frogn, Ås, Nesodden, 
Vestby, Nordre Follo 

40000 

Haydn skapelsen. Samarbeid mellom 
Ski vgs, NMH og fordypning 
kulturskoler. Beløp ikke avklart 

Ski vgs, kulturskoler i 
Follo 

0 

Folkemusikkseminar Nordre Follo, Ås, Oslo 30000 

PULSE, Blåsere Vestby, Ås, Nordre Follo 7000 

22. mai: Festdag for UngMusikk Follo 
på Campus NMBU 

Nordre Follo, Enebakk, 
Vestby, Ås, Nesodden, 
Frogn 

75000 

Play your bones with Kathy Jones 

Mesterklasser  

Rud vgs, Ski vgs, Bærum 40000 

Follofeler får besøk av 
DalaViolinisterne med konsert ved 
Oslo kammermusikkfestival 

Ås, Nordre Follo, Frogn 40000 

Viken klarinettkor Nordre Follo, Enebakk, 
Vestby, Ås, Nesodden, 
Frogn 

25000 

Seminar med Gaute Storsve og Angle 
Terry Workshop i latinamerikansk 
musikk for elever på mellomnivå og 
viderekomment nivå 

Nesodden, Frogn 15000 

Sommerskole strykere Nordre Follo, Vestby, Ås, 
Nesodden, Frogn 

50000 

Improvisasjonskurs Big Ås Band m 
Kristoffer Lippestad 

Ås , korps + alle 
kulturskoler 

8000 

Gitarhelg Nordre Follo 25000 

Workshop – saxofon m. Rolf Erik 
Nystrøm 

Alle kulturskolene i Follo 10000 

Klaverdag i Kolben med Wolfgang 
Plagge 

Nordre Follo + de andre 
kulturskolene i Follo  

10000 

Tryggere på scenen v/ Torunn Tusj og 
andre lærere 

Nordre Follo + de andre 
kulturskolene 

30000 

Thanks Jimi festival Nordre Follo + de andre 
skolene 

30000 

Låtskriverkurs med Ingebjørg Loe 
Bjørnstad og Hanne Kolstø 

Vestby + de andre 
kulturskolene 

35000 

Sum  543 000 kroner 

 

 
e. Oppsummering 

 
Nordre Follo kulturskole har vært svært aktive i UngMusikk. Et stort antall elever og lærere har 

deltatt på mesterklasser og i talentprogrammet og skolen har sendt inn og fått innvilge t en rekke 

prosjektsøknader i perioden. Lærerne har vist stort engasjement i utformingen av søknader. I 
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tillegg har skolens ledelse lagt til rette for at lærerne har kunnet delta på aktiviteter som er 

organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle aldersgrupper og på ulike nivåer i Nordre Follo har 

hatt glede av tilbudene i UngMusikk. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

 

 

2019-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Nordre Follo kommune  

3 243 200 kroner 

 
2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Nordre Follo kommune 

2 464 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Nordre Follo kommune til UngMusikk i 
perioden 

460 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Nordre Follo kommune til UngMusikk fra 
2023:   

100 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra virksomhetsleder i Nordre Follo kulturskole, Rune Molvær:  

Vi ønsker å være i Ung Musikk for å sikre mangfold og inkludering av alle våre barn og unge. 
Kommuneplanen vektlegger at Barn og unge skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter i 
fritiden, og videre at Barn og unge får realisert sitt potensiale for utvikling og læring, uavhengig av 
sosial og økonomisk bakgrunn. 

Vi samarbeider tett med oppvekst og Ski videregående skole, slik at kulturskolen i enda større 
grad blir en del av et helhetlig utdanningsløp. 

Ung Musikk skaper sosiale møteplasser og gode mestringsarenaer. Vi har også hatt stor glede av 
samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrensene og samhandlingen med Norges 
Musikkhøgskole om mesterklasser for våre elever. Ung Musikk er også et sentralt element i våre 
utdanningsprogrammer med breddetilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud.  

Med vennlig hilsen 

 
 
 
Rune Molvær 
Virksomhetsleder 
Nordre Follo kulturskole 
Tlf. (+47) 66815030 I 66815031 
Nordre Follo kommune I Besøksadresse 99 I Postboks 99 I Ski I sentralbord 02178 
Nordre Follo kulturskole 
Besøksadresse Base Ski, Kontra I Drømtorpveien 31 I 1400 Ski 
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1.2 Ås kommune 
Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 20 439 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 1 073 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   495 

UngMusikk  Fast medlem fra 2014 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 2018- 2022 320 000 kroner (2018-2021) +  
60 000 kroner (2022) =  
380 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion Follo:  Enebakk, Frogn, Vestby, Nesodden, 
Nordre Follo 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Ås kommune har deltatt 
 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Ås kommune 

har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Ås kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole, er en del av det 

sentrale tilbudet,  

 

 Aktiviteter og prosjekter 

 2019 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Studenter fra NMH har praksis i kulturskolene 
NMH midler 

Kommunene fakturerer NMH 

Samarbeid med DanseFOT og BiLyd. Forestilling i 
Bærum kulturhus med dansere og musikere 

75000 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fordypningstilbud for pianister, fiolin, cello, fløyte og 
klarinett 

200000 

Komposisjonskurs, ledet av Rune Rebne(NMH) og 
komposisjonsstudenter 
NMH midler 

15000 

Follofeler 100000 

Sum 390 000 kroner 

 

 2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Direksjonskurs 
Nivå 1 

10000 
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Kolben Unge Filharmonikere 
Fast tildeling 

200000 

UngMusikk- talent konsert. 20000 

Samling - elever ved UngMusikk sitt talentprogram. 10000 

Seminarer med orgelelever i UngMusikk. Støtte fra 
Sparebankstiftelsen over 2 år 

75000 

Svartskog spelemannslag/Spelesauene, Follofeler og 
trekkspillorkesteret i samarbeid 

50000 

Sum 365 000kroner 

 

 2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 

125000 

Digitalt dirigentkurs for unge dirigentspirer 110000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings  
program 

10000 

Konsert på Sentralen elever på UngMusikk- 
talentprogrammet 

35000 

Kolben Unge Filharmonikere 
 

200000 

Sum 480 000 kroner 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 

timene 

En mesterklasse koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2018-2022 21 (fordelt på messing, 
piano, sang, stryk, 
saksofon, akkordeon, 
fløyte, folkemusikk, 
rytmisk)  

43 27 336  000 kroner 

 

 Talentundervisning 

Elever i talentundervisningsprogrammet i UngMusikk 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak i talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. Elever fra Ås har vært aktive i dette programmet 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt.  
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Periode Instrumenter i 
perioden 

Antall elever 
totalt  

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2018-2022 4 (horn, trombone, 
fiolin, piano) 

14 12 112 000 kroner 

 

b. Regionale prosjekter og aktiviteter der Ås kommune har deltatt 
De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider  

2019  

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Sørmarka-kurset i Folkemusikk Ås, Ski, Oppegård 5000 

Kammermusikkseminar med 
Johannes Martens. 10000 Spst, 
25000 UM 

Ås, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski 

35000  

 

Follofeler og Bandet Majorstuen – 
40000 fra spf 

Frogn, Ski, Oppegård, Ås 40000  

Follofeler – tur til Frikarakademiet, 
seminar med Ragnhild Hemsing og 
Hallgrim Hansegård, 55000 Spst 

Frogn, Ski, Oppegård, Ås 55000  

Seminar for strykere – begynnere, 
10000 Spst, 25000 UM 

Frogn, Ski, Oppegård, Ås, 
Vestby 

35000 

Lets groove – Rytmisk samspill på 
tvers 

Frogn, Ås, Nesodden 20000 

Ny folkemusikk av nye folk i Follo m/ 
Svartskog 
spelemannslag/Spelesauene, 
Follofeler og trekkspillorkesteret i 
samarbeid 

Frogn, Ski, Oppegård, Ås 50000 

Seminar Eva Unosson, strykere Ås, Ski, Oppegård 12000 

Deltakelse Folkipedia-Follofeler 
spilte inn instruksjonsfilm for 
Folkipedia i den norske Opera. Et 
prosjekt i regi av Noregs 
ungdomslag.  

Ås, Ski, Oppegård 2000 

Follo klarinettkor øvelser, og 
konserter 

Ås, Ski, Oppegård, 
Enebakk, Frogn, 
Nesodden 

30000 

Kolben Unge Filharmonikere Oppegård, Nesodden, 
Ski, Ås. Sentralt tiltak. 
Ekstra tilskudd fra 
delregion 

15000 

Follo ungdomssymfoniorkester FUSO 

Øvelser og Konsert ved 
Mozartfestivalen Fredrikstad 

Ski, Ås, Oppegård, Moss, 
Frogn 

35000 

Direksjonsundervisning  Oppegård, Ski, Vestby, Ås 12000 

Samspill/konsert med Gertruds 
Sigøynerorkester 

Nesodden, Oppegård, 
Ski, Ås, Vestby 

50000 
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Foreningen Nordens gallaforestilling 
på Nationaltheateret Follofeler 

Ski, Ås, Oppegård 0 

«Philco Fiction» - samarbeidsprosjekt Follo folkehøgskole, 
Kontra kulturskole, 
Vestby kulturskole, 
Danseskolen i Ski og 
elever fra musikklinjen på 
Ski vgs.  

49000 

Sommerskole strykere, gjest Berit 
Cardas,10000 Spst, 36000 UM 

Frogn, Ås, Nordre Follo, 
Nesodden, Vestby 

46000 

Nordiske samspillsdager Oppegård, Ski, Ås, Frogn, 
Nesodden 

80000 

Sigurd fra Kvitastein Vestby, Ås 50000 

Deltakelse Landskappleiken, 4 dager Ås, Ski, Oppegård 20000 

Høstkonsert for unge musikere i 
Drøbak 

Ski, Ås, Oppegård, Moss, 
Frogn, Nesodden, 
Enebakk 

10000 

Samarbeid med Forsvarets 
stabsmusikkorps, et tilbud til alle 
blåsere – og slagverkselever 

Ski, Ås, Oppegård, Moss, 
Frogn, Nesodden, 
Enebakk 

80000 

Bratsjkurs m Ida Bryhn, 10000 Spst Ås, Ski, Oppegård 10000  

Sum  741 000kroner 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Bandkveld på Follo folkehøgskole Follo folkehøgskole, Ås, 
Vestby, Nordre Follo 

6000 

Samling, Follo fordypning – foredrag 
og praksis rundt det å være musiker 

Nordre Follo, Ås, Frogn, 
Nesodden, Enebakk, 
Vestby 

10000 

Obo/oktettseminar i Ski Nordre Follo, Ås, Oslo 35000 

Mesterklasse, stryk Ås, Nordre Follo 3000 

Xenophobia-ungdomsprosjekt kunst 
og kultur. 

Follo folkehøgskole, Ås 
internasjonale 
kultursenter 

0 

Strykeorkesterseminar Ås, Nordre Follo 10000 

Sommerkurs for unge strykere Frogn, Nordre Follo, Ås, 
Moss 

45000 

DJ-kurs med Oh Mama elever og 
lærere fra kulturskolene 

Vestby, Ås, Frogn 16000 

Schwungkorps, seminar for de yngste 
elevene som spiller korpsrelaterte 
instrumenter  

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, 

20000 

Follo Tango i Kolben. Tango-
workshop for de yngste og 
viderekomne elever på 
akkordeon/trekkspill og bratsj. Ryeng 
trio. Helgeseminar 

Ås, Nordre Follo 49000 

Som man synger i skogen-får man 
svar? Samarbeid mellom koret 

Ås, Nordre Follo 7000 
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Tryllefløytene i Kolbotn, kulturskolen 
i Ås og NMH 

Heldags rekrutterings- korseminar. 
Innstudering av repertoar gjennom 
korsamarbeid på tvers i Follo 

Ås 8000 

Grovmessingseminar, ansvarlig Rune 
Sundbø 

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, Nordre Follo 

15000 

Sum  224 000 kroner 

 

2021 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Nye låter fra Follo. Utgivelse med 
låter laget av elever fra Svartskog 
spelemannslag, Ås trekkspillorkester 
og Follofeler. Redigert av Maja 
Ratkje 

Ås, Nordre Follo, Frogn 10000 

5 bandkvelder. 3-4 band fra ulike 
kulturskoler kommer sammen og 
spiller for hverandre.  

Frogn, Nordre Follo, Ås, 
Vestby, Nesodden 

20000 

Grovmessingseminar- felles seminar 
for kulturskolene i Follo  

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, Nordre Follo 

14000 

Viken klarinettkor. 3 seminarer for 
klarinettister i variert alder som øver 
mot konsert.  

Nordre Follo, Ås 30000 

Jubel med Majorstuen og Follofeler. 
Seminar og konsert 

Ås, Nordre Follo, Frogn 30000 

Lek og lær med rytmikk for elever på 
ulike instrumenter 

Frogn, Vestby, Ås, 
Nesodden, Nordre Follo 

30000 

Strykeorkesterseminar Ås, Nordre Follo 10000 

4 DJ kurs  Ås, Vestby, Frogn 16000 

Folkemusikkseminar, samarbeid med 
Akershus og Østfold musikkråd, 
delfinansiert UM FOllo 

Ås 10000 

Den vandrende pinnen - 
dirigentseminarer 

Vestby, Ås, Nordre Follo 0 

Sommerkurs for strykere Frogn, Ås, Nordre Follo 50000 

Dokumentasjonsfilm Ås, Frogn. Nordre Follo 15000 

Barnas verdensdager. Verksted for 
korpselever med konsert: 
Gjestelærere: Thulani og Ante. 
Delfinanisert 84000 delt på tre 

Ås, samarbeid med UM 
Vest og UM Øst 

28000  

DJ kurs- 2 oppfølgingskurs med Oh 
Mama for elever fra 10 år 

Ås, Vestby 16000 

Kolbotn konsertorkester og unge 
musikere sammen. 
Samarbeidsprosjekt 

Nordre Follo, Vestby, Ås 6000 

Konsert Follo fordypning, rytmisk Frogn, Ås, Nordre Follo 12000 

Schwungkorps seminar – lavterskel. Frogn, Ås 13000 

Folkemusikkseminar, samarbeid med 
Akershus og Østfold musikkråd, 
delfinansiert UM FOllo 

Frogn, Ås 8000 
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Ljøsblått deltakelse ved NMH Nordre Follo, Ås, Oslo 3000 

Folkemusikkseminar Kolben Nordre Follo, Ås, Oslo 40000 

Follo fordypning. Akustisk konsert Frogn, Nordre Follo, Ås, 
Nesodden, Enebakk, 
Vestby 

10000 

Tangoseminar for trekkspill, gitar og 
fiolin 

Ås, Nordre Follo 50000 

Seminar for fordypningselever i 
Follo. Gjestelærer: Lars Storck 

Ås, Frogn, Nordre Follo, 
Vestby, Nesodden 
Enebakk 

5200 

Sum  426 200 kroner 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter som kan være aktuelle for Ås kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
 UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 
 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og høst.  
Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med øvingsorkester og 
konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 
 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. Åpent 
for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge en 
musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å planlegge 
og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», London. 
Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, rytmisk 
(2022-2023) 

160000 

Talentundervisning (2022-2023) 400000 
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Annet 50000 

Sum  1 471 000 kroner 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Ås kommune 
            Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk-delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Grovmessingsseminar Frogn, Ås, Nordre Follo, 
Nesodden, Enebakk 

15000 

Samarbeid med kulturfaglig skole i 
Hellas 

Ås 0 

Rytmikk ved det indiske systemet for 
rytmestavelser, Konnakol v/ Andreas 
Brattli 

Ås, med 
fordypningselever fra 
hele Follo 

3000 

Storm duo – Unge forbilder i 
musikken. Prosjekt med hovedvekt på 
akkordeon /trekkspill 

Ås, Nordre Follo, Moss, 
vg. skoler  

30000 

Bandkvelder i Ski rådhusteater Nordre Follo, Ås, Frogn, 
Nesodden, Enebakk 

10000 

Fløytekor over flere dager 
Fløytekor. Fløytister fra alle Follos 
kulturskoler musiserer sammen. Siri 
Beate Rygg og Kine Isachsen 

Nordre Follo, Ås, Frogn 15000 

DJ kurs Enebakk, Vestby, Ås 16000 

Kammermusikkseminar – 
ungdomsnivå, 
for elever som har spilt noen år-. 
Ansvar: Paulin Skoglund Voss, Hilde 
Gunn Aasen 

Frogn, Ås, Nesodden, 
Vestby, Nordre Follo 

40000 

Haydn skapelsen. Samarbeid mellom 
Ski vgs, NMH og fordypning 
kulturskoler. Beløp ikke avklart 

Ski vgs, kulturskoler i 
Follo 

0 

Folkemusikkseminar Nordre Follo, Ås, Oslo 30000 

PULSE, Blåsere Vestby, Ås, Nordre 
Follo 

7000 

22. mai: Festdag for UngMusikk Follo 
på Campus NMBU 

Nordre Follo, Enebakk, 
Vestby, Ås, Nesodden, 
Frogn 

75000 

Follofeler får besøk av 
DalaViolinisterne med konsert ved 
Oslo kammermusikkfestival 

Ås, Nordre Follo, Frogn 40000 

Viken klarinettkor Nordre Follo, Enebakk, 
Vestby, Ås, Nesodden, 
Frogn 

25000 

Seminar med Gaute Storsve og Angle 
Terry Workshop i latinamerikansk 
musikk for elever på mellomnivå og 
viderekomment nivå 

Nordre Follo, 
Nesodden, Frogn, Ås 

15000 

Sommerskole strykere Nordre Follo, Vestby, 
Ås, Nesodden, Frogn 

50000 
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Improvisasjonskurs Big Ås Band m 
Kristoffer Lippestad 

Ås , korps + alle 
kulturskoler 

8000 

Workshop – saxofon m. Rolf Erik 
Nystrøm 

Alle kulturskolene i 
Follo 

10000 

Klaverdag i Kolben med Wolfgang 
Plagge 

Nordre Follo + de andre 
kulturskolene i Follo  

10000 

Tryggere på scenen v/ Torunn Tusj og 
andre lærere 

Nordre Follo + de andre 
kulturskolene 

30000 

Thanks Jimi festival Nordre Follo + de andre 
skolene 

30000 

Låtskriverkurs med Ingebjørg Loe 
Bjørnstad og Hanne Kolstø 

Vestby + de andre 
kulturskolene 

35000 

Sum  494 000kroner 

 

e. Oppsummering 
 

Ås kulturskole har vært svært aktive i UngMusikk. Et stort antall elever og lærere har deltatt på 

mesterklasser og i talentprogrammet og skolen har sendt inn og fått innvilget en rekke 

prosjektsøknader i perioden. Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har kunnet delta på 

aktiviteter som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle aldersgrupper og på ulike nivåer i 

Ås har hatt glede av tilbudene i UngMusikk. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

  
2019-2021: Gjennomførte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Ås kommune  

3 074 000 kroner 

 
2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av UngMusikk 
for Ås kommune 

1 965 000 kroner 

2019-2022: Tilskudd fra Ås kommune til UngMusikk i perioden 2019-
2022:   

380 000 kroner 

2023  
Årlig tilskudd fra Ås kommune til UngMusikk fra 2023:   60 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i kulturskolen i Ås kulturskole: Anders Moberg 

Ås ønsker å være en sentral del av UngMusikk også i neste periode. Helt siden UngMusikk het 

Follopiloten har elever i Ås nytt godt av fordypningstilbudet prosjektet har lagt til rette for. 

Bredden og kvaliteten i tilbudene som har vært tilgjengelig for elevene våre gjennom UngMusikk, 

har gitt dem en betydelig ekstra dimensjon i musikkopplæringen ved kulturskolen. I et helhetlig 

utdanningsløp ser vi at UngMusikk og kulturskolen er en viktig brikke for mange elever på vegen 

mot høyere utdanning. Bredden av tiltak gjør UngMusikk til en ressurs også for elever som er tidlig 

på utviklingsstadiet enda. Muligheten til å få være med på tiltak innenfor et bredt spekter av 

genre som spenner fra rytmisk og improvisasjon, til opera og kirkeorgel, gjør at elever kan få 

tilgang på muligheter de kanskje ikke ville fått ellers i kulturskolen. UngMusikk tilfører 

Kulturskolen i Ås økt kvalitet i musikkundervisning, større utvalg av tilbud og bidrar til en mer 

målrettet utvikling for elever som sikter mot høyere utdanning i musikk.  

Anders Moberg 

Rektor ved kulturskolen i Ås                       
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1.3  Nesodden kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 19 805 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 334 

Antall musikkelever i kulturskolen: (GSI tall 2020):   297 

UngMusikk  Fast medlem fra 2014 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 2019-2022 240 000 kroner (2019-2021) + 
40 000 kroner (2022) =  
280 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion Follo:  Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, 
Enebakk 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Nesodden kommune 
har deltatt 

 
UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra al le kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Nesodden 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte  fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Nesodden kommune har deltatt.. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole, er en del av det 

sentrale tilbudet,  

 

 Aktiviteter og prosjekter 

 

2019 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Studenter fra NMH har praksis i kulturskolene 
NMH midler 

Kommunene fakturerer NMH 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fordypnings 
tilbud for pianister, fiolin, cello, fløyte og klarinett  

200000 

Komposisjonskurs, kurs ledet av Rune Rebne (NMH) og 
komposisjonsstudenter 
NMH midler 

15000 

Sum 215 000 kroner 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fast tildeling 

200000 

UngMusikk- talent konsert 20000 

Samling elever ved UngMusikk sitt talentprogram. 10000 
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Sum 230.000 kroner 

  

 

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 

125000 

Kolben Unge Filharmonikere 200000 

Sum 325 000 kroner 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer. Lokal lærer er tilstede på 

timene 

En mesterklasse koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2018-2022 5 (fordelt på saksofon 
og rytmisk) 

9 6 80 000 kroner 

 

 Talentundervisning 

Elever i talentundervisningsprogrammet i UngMusikk 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak i talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. En elev fra Nesodden har vært aktiv i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt.  

 

Periode Instrumenter i 
perioden 

Antall elever 
totalt  

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2018-2022 1 (saksofon) 1 1 8 000 kroner 

 

 

b. 2019-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Nesodden kommune 
har deltatt 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider  
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2019  

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Kammermusikkseminar med Johannes 
Martens. 10000 Spst, 25000 UM 

Ås, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski 

35000  

 

Lets groove – Rytmisk samspill på tvers Frogn, Ås, Nesodden 20000 

Follo klarinettkor øvelser, og konserter Ås, Ski, Oppegård, 
Enebakk, Frogn, 
Nesodden 

30000 

Bilyd Oppegård, Ås, 
Nesodden 

15000 

Kolben Unge Filharmonikere Oppegård, Nesodden, 
Ski, Ås. Sentralt tiltak. 
Ekstra tilskudd fra 
delregion 

15000 

Direksjonsundervisning  Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

20000 

Samspill/konsert med Gertruds 
Sigøynerorkester 

Nesodden, Oppegård, 
Ski, Ås, Vestby 

50000 

Sommerskole strykere, gjest Berit 
Cardas,10000 Spst, 36000 UM 

Frogn, Ås, Nordre 
Follo, Nesodden, 
Vestby 

46000 

Nordiske samspillsdager Oppegård, Ski, Ås, 
Frogn, Nesodden 

80000 

Høstkonsert for unge musikere i 
Drøbak 

Ski, Ås, Oppegård, 
Moss, Frogn, 
Nesodden, Enebakk 

10000 

Samarbeid med Forsvarets 
stabsmusikkorps, et tilbud til alle 
blåsere – og slagverkselever 

Ski, Ås, Oppegård, 
Moss, Frogn, 
Nesodden, Enebakk 

80000 

Sum  401 000 kroner 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Samling, Follo fordypning – foredrag 
og praksis rundt det å være musiker 

Nordre Follo, Ås, 
Frogn, Nesodden, 
Enebakk, Vestby 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere Nordre Follo, 
Nesodden, Ås 

 

Schwungkorps, seminar for de yngste 
elevene som spiller korpsrelaterte 
instrumenter  

 

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, 

20000 
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Østerlide trio mesterklasse på 
Nesodden. Workshop i folkemusikk 
med Liv Ulvik m.fl.  

 

Nesodden 10000 

Grovmessingseminar, ansvarlig Rune 
Sundbø 

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, Nordre 
Follo 

15000 

Sum  45 000 kroner 

 

2021 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av UngMusikk- 
delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

5 bandkvelder. 3-4 band fra ulike 
kulturskoler kommer sammen og 
spiller for hverandre.  

Frogn, Nordre 
Follo, Ås, Vestby, 
Nesodden 

20000 

Grovmessingseminar- felles seminar 
for kulturskolene i Follo  

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, Nordre 
Follo 

14000 

Lek og lær med rytmikk for elever på 
ulike instrumenter 

Frogn, Vestby, Ås, 
Nesodden, Nordre 
Follo 

30000 

Lek, rytme, improvisasjon for strykere. 
improvisasjonsseminar med Kouame 
Sereba 

Nesodden 18000 

Barnas verdensdager. Verksted for 
korpselever med konsert: 
Gjestelærere: Thulani og Ante. 
Delfinanisert 84000 delt på tre 

Ås, samarbeid 
med UM Vest og 
UM Øst 

28000  

Follo fordypning. Akustisk konsert Frogn, Nordre 
Follo, Ås, 
Nesodden, 
Enebakk, Vestby 

10000 

Tangoseminar for trekkspill, gitar og 
fiolin 

Ås, Nordre Follo 50000 

Seminar for fordypningselever i Follo. 
Gjestelærer: Lars Storck 

Ås, Frogn, Nordre 
Follo, Vestby, 
Nesodden 
Enebakk 

5200 

Sum  175 200kroner 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som er aktuelle for Nesodden 
kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 200000 



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

34 

 

Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 
Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 
 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge en 
musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangmenter 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 471 000 kroner 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Nesodden kommune 
       Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Grovmessingsseminar Frogn, Ås, Nordre 
Follo, Nesodden, 
Enebakk 

15000 

Nesfoni fordypning Nesodden 33000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med 
musikkrådene i Østfold og Akershus, 
delfinansiert UM Follo  

Nesodden 11000 

Rytmikk ved det indiske systemet for 
rytmestavelser, Konnakol v/ Andreas 
Brattli 

Ås, med 
fordypningselever 
fra hele Follo 

3000 
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Elevstyrt spontankomposisjonskurs Vestby 12000 

Bandkvelder i Ski rådhusteater Nordre Follo, Ås, 
Frogn, Nesodden, 
Enebakk 

10000 

Seminar med Gaute Storsve og Angle 
Terry Workshop i latinamerikansk musikk 
for elever på mellomnivå og 
viderekomment nivå 

Nesodden, Frogn 15000 

Kammermusikkseminar – ungdomsnivå 
Kammermusikkseminar for elever som har 
spilt noen år-. Ansvar: Paulin Skoglund 
Voss, Hilde Gunn Aasen 

Frogn, Ås, 
Nesodden, Vestby, 
Nordre Follo 

40000 

Haydn skapelsen. Samarbeid mellom Ski 
vgs, NMH og fordypning kulturskoler. 
Beløp ikke avklart 

Ski vgs, kulturskoler 
i Follo 

0 

22. mai: Festdag for UngMusikk Follo på 
Campus NMBU 

Nordre Follo, 
Enebakk, Vestby, Ås, 
Nesodden, Frogn 

75000 

Viken klarinettkor Nordre Follo, 
Enebakk, Vestby, Ås, 
Nesodden, Frogn 

25000 

Seminar med Gaute Storsve og Angle 
Terry Workshop i latinamerikansk musikk 
for elever på mellomnivå og 
viderekomment nivå 

Nesodden, Frogn, Ås 15000 

Sommerskole strykere Nordre Follo, 
Vestby, Ås, 
Nesodden, Frogn 

50000 

Improvisasjonskurs Big Ås Band m 
Kristoffer Lippestad 

Ås , korps + alle 
kulturskoler 

8000 

Workshop – saxofon m. Rolf Erik Nystrøm Nesodden + alle 
kulturskolene i Follo 

10000 

Klaverdag i Kolben med Wolfgang Plagge Nordre Follo + de 
andre kulturskolene 
i Follo  

10000 

Tryggere på scenen v/ Torunn Tusj og 
andre lærere 

Nordre Follo + de 
andre kulturskolene 

30000 

Thanks Jimi festival Nordre Follo + de 
andre skolene 

30000 

Låtskriverkurs med Ingebjørg Loe 
Bjørnstad og Hanne Kolstø 

Vestby + de andre 
kulturskolene 

35000 

Sum  427 000 kroner 

 
 

e. Oppsummering 
Nesodden kulturskole har tatt del i flere sentrale aktiviteter i denne perioden, bl.a. Kolben Unge 

Filharmonikere der unge elever spiller sammen i orkester. De har også tatt del i mesterklasser på 

rytmiske instrumenter og saksofon. Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne, sammen med 

elevene, har kunnet delta på aktiviteter som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle 

aldersgrupper og på ulike nivåer på Nesodden har hatt glede av tilbudene i UngMusikk og tatt del 

i aktiviteter i hele delregionen. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 
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2019-2021: Gjennomførte aktiviteter – sentrale og regionale -  i regi 
av UngMusikk for Nesodden kommune  

1 479 200 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale – i regi av 
UngMusikk for Nesodden kommune 

1 898 000 kroner 

2019 – 2022: Tilskudd fra Nesodden kommune til UngMusikk i 
perioden 2019-2022  

280 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Nesodden kommune til UngMusikk fra 2023   40 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra inspektør i Nesodden kulturskole: Aleksander H. Strøm: 

Nesodden kulturskole ønsker å være med videre som deltager i UngMusikk.  

Nesodden kommune ligger nordvest i Follo og har tett opp mot 20 000 innbyggere. 
Kulturskolen har ca. 300 elever, og har tilbud innenfor bredde, kjerne og fordypning. Selv 
om vi har en stab med høyt kvalifiserte lærere, ser vi samtidig stor nytteverdi av 
mulighetene UngMusikk gir gjennom økt mulighet for bred fordypning, allsidige tilbud og 
kurs, og som faglig sterk støtte og samarbeidspartner. UngMusikk åpner også for 
muligheten til å ivareta kulturskolefag og kunstuttrykk der kulturskolen ennå ikke har 
helhetlige tilbud. 

Med vennlig hilsen 
  
Aleksander H. Strøm 
Inspektør 
……………………………………………… 
  

 
  
Følg oss på: 
Web: nesodden.kommune.no/skoleportal/nesodden-kulturskole 
Facebook: facebook.com/NesoddenKulturskole 
Instragram: @nesoddenkulturskole 
 

  

http://www.nesodden.kommune.no/skoleportal/nesodden-kulturskole
http://www.facebook.com/NesoddenKommune
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1.4  Vestby kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 18 290 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 481 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020): 268 

UngMusikk  Fast medlem fra 2014 

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2019-2022 240 000 (2019-2021) + 40 000 
(2022) = 280 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion Follo:  Nordre Follo, Frogn, Enebakk, 
Nesodden, Ås 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Vestby kommune har 
deltatt 

 
UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Vestby 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Vestby kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole, er en del av det 

sentrale tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter 

2019 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Studenter fra NMH har praksis i kulturskolene 
NMH midler 
 

Kommunene fakturerer NMH 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Direksjonskurs 
Nivå 1(mulig dette ses på som et lokalt tiltak)  

10000 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fast tildeling 

200000 

Svartskog spelemannslag/Spelesauene, Follofeler og 
trekkspillorkesteret i samarbeid 

50000 

Sum 260 000 kroner 
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2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 

125000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings  
program 

10000 

Konsert på Sentralen med elever på UngMusikk- 
talentprogrammet 

35000 

Kolben Unge Filharmonikere 200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH 10000 

Sum 380 000 kroner 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 

timene 

En mesterklasse koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2018-2022 13 (fordelt på fløyte, 
gitar, klarinett, 
messing, saksofon, 
piano, rytmisk) 

21  14  208 000 kroner 

 

 

 Talentundervisning 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. Elever fra Vestby har vært aktive i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt.  

 

Periode Instrumenter i 
perioden 

Antall elever 
totalt (1 – 3 
pr år) 

Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2018-2022 2 (gitar og piano) 10 10 80 000 kroner 

 

 
b. 2019-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Vestby kommune har 

deltatt  
De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider  
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2019  

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av UngMusikk- 
delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

Seminar for strykere – begynnere, 
10000 Spst, 25000 UM 

Frogn, Ski, Oppegård, 
Ås, Vestby 

35000 

Direksjonsundervisning  Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

20000 

Samarbeid med Forsvarets 
stabsmusikkorps, et tilbud til 
alle blåse- og slagverkselever 

Alle kulturskolene og 
vg i Follo 

80000 

Samspill/konsert med Gertruds 
Sigøynerorkester 

Nesodden, Oppegård, 
Ski, Ås, Vestby 

50000 

Høstkonsertene med unge 
musikere, et samarbeid mellom 
elever i kulturskolene og 
studenter fra NMH. 
 

Hel delregion Follo 10000 

Sommerskole strykere, gjest Berit 
Cardas,10000 Spst, 36000 UM 

Frogn, Ås, Nordre 
Follo, Nesodden, 
Vestby 

46000 

Glow, rytmeseminar, slagverk Frogn, Vestby 55000 

Sigurd fra Kvitastein Vestby, Ås 50000 

«Philco Fiction» - 
samarbeidsprosjekt  

Follo folkehøgskole, 
Kontra kulturskole, 
Vestby kulturskole, 
Danseskolen i Ski og 
elever fra 
musikklinjen på Ski 
vgs. 
 

49000 

Sum  395 000 kroner 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av UngMusikk- 
delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

Bandkveld på Follo folkehøgskole Follo folkehøgskole, 
Ås, Vestby, Nordre 
Follo 

6000 

Samling, Follo fordypning – 
foredrag og praksis rundt det å 
være musiker 

Nordre Follo, Ås, 
Frogn, Nesodden, 
Enebakk, Vestby 

10000 

DJ-kurs med Oh Mama elever og 
lærere fra kulturskolene 

Vestby, Ås, Frogn 16000 

Schwungkorps, seminar for de 
yngste elevene som spiller 
korpsrelaterte instrumenter  

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, 

20000 

Grovmessingseminar, ansvarlig 
Rune Sundbø 

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, Nordre 
Follo 

15000 

Sum  67 000 kroner 
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2021 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

5 bandkvelder. 3-4 band fra ulike kulturskoler 
kommer sammen og spiller for hverandre.  

Frogn, Nordre Follo, Ås, 
Vestby, Nesodden 

20000 

Grovmessingseminar- felles seminar for 
kulturskolene i Follo  

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, Nordre Follo 

14000 

Lek og lær med rytmikk for elever på ulike 
instrumenter 

Frogn, Vestby, Ås, 
Nesodden, Nordre Follo 

30000 

4 DJ kurs  Ås, Vestby, Frogn 16000 

Den vandrende pinnen - dirigentseminarer Vestby, Ås, Nordre Follo 0 

DJ kurs- 2 oppfølgingskurs med Oh Mama for 
elever fra 10 år 

Ås, Vestby 16000 

Kolbotn konsertorkester og unge musikere 
sammen. Samarbeidsprosjekt 

Nordre Follo, Vestby, Ås 6000 

Follo fordypning. Akustisk konsert Frogn, Nordre Follo, Ås, 
Nesodden, Enebakk, 
Vestby 

10000 

Tangoseminar for trekkspill, gitar og fiolin Ås, Nordre Follo 50000 

Seminar for fordypningselever i Follo. 
Gjestelærer: Lars Storck 

Ås, Frogn, Nordre Follo, 
Vestby, Nesodden 
Enebakk 

5200 

Sum  167 200 kroner 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Vestby kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 
 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 
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Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangmenter 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 471 000 kroner 

 
d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Vestby kommune 

       Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Messingseminar m Frank Brodahl Vestby 20000  

Folkemusikkseminar i samarbeid med 
musikkrådene i Østfold og Akershus, 
delfinansiert UM Fllo 

Vestby 5000 

Rytmikk ved det indiske systemet for 
rytmestavelser, Konnakol v/ Andreas Bratlie 

Ås, med 
fordypningselever 
fra hele Follo 

3000 

Elevstyrt spontankomposisjonskurs Vestby 12000 

DJ kurs Enebakk, Vestby, 
Ås 

16000 

Kammermusikkseminar – ungdomsnivå, 
for elever som har spilt noen år-. Ansvar: 
Paulin Skoglund Voss, Hilde Gunn Aasen 

Frogn, Ås, 
Nesodden, Vestby, 
Nordre Follo 

40000 

Haydn skapelsen. Samarbeid mellom Ski 
vgs, NMH og fordypning kulturskoler. Beløp 
ikke avklart 

Ski vgs, 
kulturskoler i Follo 

0 

PULSE, Blåsere Vestby, Ås, Nordre 
Follo 

7000 

22. mai: Festdag for UngMusikk Follo på 
Campus NMBU 

Nordre Follo, 
Enebakk, Vestby, 
Ås, Nesodden, 
Frogn 

75000 

Viken klarinettkor Nordre Follo, 
Enebakk, Vestby, 
Ås, Nesodden, 
Frogn 

25000 

Sommerskole strykere Nordre Follo, 
Vestby, Ås, 
Nesodden, Frogn 

50000 
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Improvisasjonskurs Big Ås Band m Kristoffer 
Lippestad 

Ås , korps + alle 
kulturskoler 

8000 

Workshop – saxofon m. Rolf Erik Nystrøm Alle kulturskolene 
i Follo 

10000 

Klaverdag i Kolben med Wolfgang Plagge Nordre Follo + de 
andre 
kulturskolene i 
Follo  

10000 

Tryggere på scenen v/ Torunn Tusj og andre 
lærere 

Nordre Follo + de 
andre 
kulturskolene 

30000 

Thanks Jimi festival Nordre Follo + de 
andre skolene 

30000 

Låtskriverkurs med Ingebjørg Loe Bjørnstad 
og Hanne Kolstø 

Vestby + de andre 
kulturskolene 

35000 

Sum  376 000kroner 

 
e. Oppsummering 

Vestby kulturskole har vært svært aktive i UngMusikk. Et stort antall elever og lærere har deltatt 

på mesterklasser og i talentprogrammet. Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har 

kunnet delta på aktiviteter som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle aldersgrupper og 

på ulike nivåer har hatt glede av tilbudene i UngMusikk. Flere av elevene har deltatt på 

mesterklasser og i talenttilbudet 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

2019-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Vestby kommune  

1 557 200 kroner 

 
2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Vestby kommune 

1 847 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Vestby kommune til UngMusikk i perioden 280  000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Vestby  kommune til UngMusikk fra 2023:   40 000 kroner pr år 

 
 

Uttalelse fra rektor i Vestby kulturskole: Ole Thomas Evensen 
 
UngMusikks egenart og de gode resultatene som samarbeidet har skapt for Vestby 
kulturskole har gitt oss resultater vi ikke kunne klart å realisere på egenhånd. Gjennom et 
systematisk, konstruktivt og målrettet samarbeid om saker og temaer av felles interesser 
har talentfulle elevene i kulturskolen fått tilpasset undervisning både innenfor et 
regionalt samarbeid og i samarbeidet med NMH. Vi har også hatt glede av at det har 
vært utviklet gode samarbeidsrelasjoner og konkrete samarbeidsprosjekter for 
kulturskolens musikkelever både på bredde-, kjerne- og fordypningsnivå. 
 
Med vennlig hilsen 
Ole Thomas Evensen 
Rektor Vestby kulturskole  

Resultatområde Kultur 

Tlf: 64 98 07 05  
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1.5  Frogn kommune 

Bakgrunn 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 15 953 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 370 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020): 252 

UngMusikk  Fast medlem fra 2014.  
2014-2018 i Follo-piloten 

Medlemstilskudd til UngMusikk  i perioden 2019-2022 240 000 (2019-2021) + 40 000 
(2022) =  
280 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion Follo:  Vestby, Nesodden, Ås, Nordre 
Follo, Enebakk 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Frogn kommune har 
deltatt 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Frogn 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Frogn kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole, er en del av det 

sentrale tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter 

 

2019 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Studenter fra NMH har praksis i kulturskolene 
NMH midler 

Faktura sendes NMH 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fordypnings tilbud for pianister, fiolin, cello, fløyte og 
klarinett 

200000 

Komposisjonskurs, Kurs ledet av Rune Rebne(NMH) og 
komposisjonsstudenter 
NMH midler 

15000 

Tilbud om direksjonsundervisning i kulturskolene /vgs 20000 

Follofeler 100000 

Sum 335 000 kroner 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 
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Direksjonskurs 
Nivå 1 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fast tildeling 

200000 

Svartskog spelemannslag/Spelesauene, Follofeler og 
trekkspillorkesteret i samarbeid 

50000 

Sum 260 000 kroner 

 

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Digitalt dirigentkurs for unge dirigentspirer  50000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 

125000 

Kolben Unge Filharmonikere 200000 

Sum 375 000 kroner 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer. Lokal lærer er tilstede på 

timene 

En mesterklasse koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2018-2022 3 (fordelt på messing, 
piano og stryk) 

4 4 48 000 kroner 

 

 Talentundervisning 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. Elever fra Frogn har vært aktive i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt. 

 

Periode Instrumenter i perioden Antall elever Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2018-2022 Fiolin og elgitar 3 3 24 000 
kroner 
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b. 2019-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Frogn kommune har 
deltatt 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2019  

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

Kammermusikkseminar med Johannes 
Martens. 10000 Spst, 25000 UM 

Ås, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski 

35000  

 

Follofeler og Bandet Majorstuen – 40000 
fra spf 

Frogn, Ski, 
Oppegård, Ås 

40000  

Follofeler – tur til Frikarakademiet, 
seminar med Ragnhild Hemsing og 
Hallgrim Hansegård, 55000 Spst 

Frogn, Ski, 
Oppegård, Ås 

55000  

«Fra ide til musikk»  
Skape egen musikk fra idefasen og helt 
frem til ferdig produserte låter.    

Frogn 20000 

Seminar for strykere – begynnere, 10000 
Spst, 25000 UM 

Frogn, Ski, 
Oppegård, Ås, 
Vestby 

35000 

Lets groove – Rytmisk samspill på tvers Frogn, Ås, 
Nesodden 

20000 

Ny folkemusikk av nye folk i Follo m/ 
Svartskog spelemannslag/Spelesauene, 
Follofeler og trekkspillorkesteret i 
samarbeid 

Frogn, Ski, 
Oppegård, Ås 

64000 

Follo klarinettkor øvelser, og konserter Ås, Ski, Oppegård, 
Enebakk, Frogn, 
Nesodden 

30000 

Kolben Unge Filharmonikere Oppegård, Frogn, 
Nesodden, Ski, Ås. 
Sentralt tiltak. 
Ekstra tilskudd fra 
delregion 

15000 

Follo ungdomssymfoniorkester FUSO 

Øvelser og Konsert ved Mozartfestivalen 
Fredrikstad 

Ski, Ås, Oppegård, 
Moss, Frogn 

35000 

Sommerskole strykere, gjest Berit 
Cardas,10000 Spst, 36000 UM 

Frogn, Ås, Nordre 
Follo, Nesodden, 
Vestby 

46000 

Nordiske samspillsdager Oppegård, Ski, Ås, 
Frogn, Nesodden 

80000 

Glow, rytmeseminar, slagverk Frogn, Vestby 55000 

Høstkonsert for unge musikere i Drøbak Ski, Ås, Oppegård, 
Moss, Frogn, 
Nesodden, 
Enebakk 

10000 
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Samarbeid med Forsvarets 
stabsmusikkorps, et tilbud til alle blåsere 
– og slagverkselever 

Ski, Ås, Oppegård, 
Moss, Frogn, 
Nesodden, 
Enebakk 

80000 

Sum  620 000 kroner 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av UngMusikk- 
delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

Samling, Follo fordypning – foredrag 
og praksis rundt det å være musiker 

Nordre Follo, Ås, 
Frogn, Nesodden, 
Enebakk, Vestby 

10000 

Sommerkurs for unge strykere Frogn, Nordre 
Follo, Ås, Moss 

45000 

DJ-kurs med Oh Mama elever og 
lærere fra kulturskolene 

Vestby, Ås, Frogn 16000 

Schwungkorps, seminar for de yngste 
elevene som spiller korpsrelaterte 
instrumenter  

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, 

20000 

Grovmessingseminar, ansvarlig Rune 
Sundbø 

Frogn, Ås, Vestby, 
Nesodden, Nordre 
Follo 

15000 

Sum  106 000 kroner 

 

2021 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av UngMusikk- 
delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

Nye låter fra Follo. Utgivelse med låter 
laget av elever fra Svartskog 
spelemannslag, Ås trekkspillorkester 
og Follofeler. Redigert av Maja Ratkje 

Ås, Nordre Follo, 
Frogn 

10000 

5 bandkvelder. 3-4 band fra ulike 
kulturskoler kommer sammen og 
spiller for hverandre.  

Frogn, Nordre 
Follo, Ås, Vestby, 
Nesodden 

20000 

Grovmessingseminar- felles seminar 
for kulturskolene i Follo  

Frogn, Ås, 
Vestby, 
Nesodden, 
Nordre Follo 

14000 

Seminar på tvers av 
instrumentgrupper, gehørbasert.  

Frogn 17000 

Jubel med Majorstuen og Follofeler. 
Seminar og konsert 

Ås, Nordre Follo, 
Frogn 

30000 

Lek og lær med rytmikk for elever på 
ulike instrumenter 

Frogn, Vestby, 
Ås, Nesodden, 
Nordre Follo 

30000 

4 DJ kurs  Ås, Vestby, Frogn 16000 

Sommerkurs for strykere Frogn, Ås, 
Nordre Follo 

50000 

Dokumentasjonsfilm Ås, Frogn. 
Nordre Follo 

15000 



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

47 

 

Glow music seminar Tverrfaglig med 
Ante Skaug som primus motor, passer 
for de fleste elever 

Frogn 55000 

Barnas verdensdager. Verksted for 
korpselever med konsert: 
Gjestelærere: Thulani og Ante. 
Delfinanisert 84000 delt på tre 

Ås, samarbeid 
med UM Vest og 
UM Øst 

28000  

Konsert Follo fordypning, rytmisk Frogn, Ås, 
Nordre Follo 

12000 

Schwungkorps seminar – lavterskel. Frogn, Ås 13000 

Folkemusikkseminar, samarbeid med 
Akershus og Østfold musikkråd, 
delfinansiert UM Follo 

Frogn, Ås 8000 

Lets Groove- seminar. Samspill på 
tvers 

Frogn 30000 

Follo fordypning. Akustisk konsert Frogn, Nordre 
Follo, Ås, 
Nesodden, 
Enebakk, Vestby 

10000 

Seminar for fordypningselever i Follo. 
Gjestelærer: Lars Storck 

Ås, Frogn, 
Nordre Follo, 
Vestby, 
Nesodden 
Enebakk 

5200 

Sum  363 200 kroner 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for Frogn 
kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 
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Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangmenter 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 471 000 kroner 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Frogn kommune  
       Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

Grovmessingsseminar Frogn, Ås, Nordre 
Follo, Nesodden, 
Enebakk 

15000 

Rytmikk ved det indiske systemet for 
rytmestavelser, Konnakol v/ Andreas 
Bratlie 

Ås, med 
fordypningselever fra 
hele Follo 

3000 

Bandkvelder i Ski rådhusteater Nordre Follo, Ås, 
Frogn, Nesodden, 
Enebakk 

10000 

Fløytekor over flere dager 
Fløytekor. Fløytister fra alle Follos 
kulturskoler musiserer sammen. Siri 
Beate Rygg og Kine Isachsen 

Nordre Follo, Ås, 
Frogn 

15000 

Seminar med Gaute Storsve og Angle 
Terry Workshop i latinamerikansk 
musikk for elever på mellomnivå og 
viderekomment nivå 

Nesodden, Frogn 15000 

Kammermusikkseminar – ungdomsnivå,  
for elever som har spilt noen år-. 
Ansvar: Paulin Skoglund Voss, Hilde 
Gunn Aasen 

Frogn, Ås, Nesodden, 
Vestby, Nordre Follo 

40000 

Haydn skapelsen. Samarbeid mellom Ski 
vgs, NMH og fordypning kulturskoler. 
Beløp ikke avklart 

Ski vgs, kulturskoler i 
Follo 

0 

22. mai: Festdag for UngMusikk Follo på 
Campus NMBU 

Nordre Follo, 
Enebakk, Vestby, Ås, 
Nesodden, Frogn 

75000 

Follofeler får besøk av DalaViolinisterne 
med konsert ved Oslo 
kammermusikkfestival 

Ås, Nordre Follo, 
Frogn 

40000 
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Viken klarinettkor Nordre Follo, 
Enebakk, Vestby, Ås, 
Nesodden, Frogn 

25000 

Sommerskole strykere Nordre Follo, Vestby, 
Ås, Nesodden, Frogn 

50000 

Improvisasjonskurs Big Ås Band m 
Kristoffer Lippestad 

Ås , korps + alle 
kulturskoler 

8000 

Workshop – saxofon m. Rolf Erik 
Nystrøm 

Alle kulturskolene i 
Follo 

10000 

Klaverdag i Kolben med Wolfgang Plagge Nordre Follo + de 
andre kulturskolene i 
Follo  

10000 

Tryggere på scenen v/ Torunn Tusj og 
andre lærere 

Nordre Follo + de 
andre kulturskolene 

30000 

Thanks Jimi festival Nordre Follo + de 
andre skolene 

30000 

Låtskriverkurs med Ingebjørg Loe 
Bjørnstad og Hanne Kolstø 

Vestby + de andre 
kulturskolene 

35000 

Sum  411 000 kroner 

 

e. Oppsummering 
Frogn kulturskole har vært svært aktive i UngMusikk. Skolens lærere og ledelse har initiert diverse 

prosjekter og aktiviteter som har fått støtte fra UngMusikk til glede for elever på alle nivåer og 

andre skoler i delregionen. Flere elever og lærere har deltatt på mesterklasser og i 

talentprogrammet. Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har kunnet delta på aktiviteter 

som er organisert gjennom UngMusikk. Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske 

uttellingen av dette. 

2019-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Frogn kommune  

2 131 200 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Frogn kommune 

1 882 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Frogn kommune til UngMusikk i perioden 280 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Frogn kommune til UngMusikk fra 2023  40 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra leder for kulturskole og fritidsklubb i Frogn, Hege Elnæs: 

Frogn kommune ønsker å videreføre vårt samarbeid med UngMusikk, da dette gir 
kulturskolens elever tilbud om fordypning utover hva kulturskolen kan tilby 
lokalt.  Fordypningsmulighetene kan være med på å danne grunnlaget for videregående 
og høyere utdanning.  I tillegg til vårt eget lokale fordypningstilbud, så bidrar deltakelsen 
i UngMusikk til å styrke kvalitet og bredde for elevene våre.  Deltakelsen oppfattes også 
som lærerikt og matnyttig av lærerne.  

Med vennlig hilsen 
Hege Elnæs 
Leder kulturskole og fritidsklubb 
Mobil 41531382 
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1.6  Enebakk kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 11065 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 233 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):  66 

UngMusikk  Fast medlem fra 2018 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 2019- 2022 180 000 (2019-2021) +  
40000 (2022) =  
220 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion Follo:  Frogn, Vestby, Nesodden, Ås, 
Nordre Follo 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Enebakk har deltatt 
 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Enebakk 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Enebakk kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole, er en del av det 

sentrale tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter 

2019 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Studenter fra NMH har praksis i kulturskolene 
NMH midler 
 

Kommunene fakturerer NMH 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Kolben Unge Filharmonikere 
Fast tildeling 

200000 

Enebakk voices 
Ensemble/kor for jenter 13.-19 år under ledelse av Sidsel 
Kvitvik 
Enebakk, Ski, Lillestrøm, Oslo(usikker på om det er lokalt 
eller sentralt) 

10000 

Sum 210 000 kroner 
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2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 

125000 

Kolben Unge Filharmonikere 
 

200000 

Sum 325 000 kroner 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 

timene 

En mesterklasse koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall 
elever 

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

2018-2022 10 (fordelt på gitar, 
sang, slagverk, rytmisk) 

20 11 160 000 kroner 

 
 

b. 2019-2021 Regionale prosjekter og aktiviteter der Enebakk kommune har 
deltatt 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2019  

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Follo klarinettkor øvelser, og konserter Ås, Ski, Oppegård, 
Enebakk, Frogn, 
Nesodden 

40000 

Høstkonsert for unge musikere i Drøbak Ski, Ås, Oppegård, 
Moss, Frogn, 
Nesodden, Enebakk 

10000 

Sum  50 000 kroner 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion Follo/ 
Sparebankstiftelsen 

Enebakk voices, Ensemble/kor for 
jenter 13-19 år under ledelse av Sidsel 
Kvitvik 

Enebakk, Ski, 
Lillestrøm 

10000 
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Samling, Follo fordypning – foredrag og 
praksis rundt det å være musiker 

Nordre Follo, Ås, 
Frogn, Nesodden, 
Enebakk, Vestby 

10000 

Sum  20 000 kroner 

 

2021 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Korps, blåsere og slagverk. Alder 8 -16 år. 
Samarbeid flere korps. Lærer: Rune Sundbø  

Enebakk 11000 

Barnas verdensdager. Verksted for korpselever 
med konsert: Gjestelærere: Thulani og Ante. 
Delfinanisert 84000 delt på tre 

Ås, samarbeid med 
UM Vest og UM 
Øst 

28000  

Follo fordypning. Akustisk konsert Frogn, Nordre 
Follo, Ås, 
Nesodden, 
Enebakk, Vestby 

10000 

Seminar for fordypningselever i Follo. 
Gjestelærer: Lars Storck 

Ås, Frogn, Nordre 
Follo, Vestby, 
Nesodden Enebakk 

5200 

Enebakk voices Enebakk 61000 

Sum  115 200 kroner 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Enebakk kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/ fordypnings program. 
Høsten 2022 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 
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Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 471 000 kroner 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Enebakk kommune 
        Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Improvisasjonskurs Big Ås Band m 
Kristoffer Lippestad 

Ås , korps + alle 
kulturskoler 

8000 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk- delregion 
Follo/ Sparebankstiftelsen 

Grovmessingsseminar Frogn, Ås, Nordre 
Follo, Nesodden, 
Enebakk 

15000 

Rytmikk ved det indiske systemet for 
rytmestavelser, Konnakol v/ Andreas 
Bratli 

Ås, med 
fordypningselever fra 
hele Follo 

3000 

Bandsatsing i Enebakk Enebakk 20000 

Bandkvelder i Ski rådhusteater Nordre Follo, Ås, 
Frogn, Nesodden, 
Enebakk 

10000 

DJ kurs Enebakk, Vestby, Ås 16000 

Vinterblås Enebakk 14800 

Haydn skapelsen. Samarbeid mellom 
Ski vgs, NMH og fordypning 
kulturskoler. Beløp ikke avklart 

Ski vgs, kulturskoler i 
Follo 

0 

22. mai: Festdag for UngMusikk Follo 
på Campus NMBU 

Nordre Follo, 
Enebakk, Vestby, Ås, 
Nesodden, Frogn 

75000 

Viken klarinettkor Nordre Follo, 
Enebakk, Vestby, Ås, 
Nesodden, Frogn 

25000 

Workshop – saxofon m. Rolf Erik 
Nystrøm 

Alle kulturskolene i 
Follo 

10000 

Klaverdag i Kolben med Wolfgang 
Plagge 

Nordre Follo + de 
andre kulturskolene i 
Follo  

10000 

Tryggere på scenen v/ Torunn Tusj og 
andre lærere 

Nordre Follo + de 
andre kulturskolene 

30000 
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Låtskriverkurs med Ingebjørg Loe 
Bjørnstad og Hanne Kolstø 

Vestby + de andre 
kulturskolene 

35000 

 

 

e. Oppsummering 
Enebakk kulturskole er den minste kulturskolen i delregion Follo. Kulturskolen har etter hvert 

kommet aktivt med i samarbeidet og har de siste årene initiert nye prosjekter og aktiviteter for 

delregionen som har fått støtte fra UngMusikk, Flere elever og lærere på et bredt spekter av 

instrumenter. har deltatt på mesterklasser. Skolen har deltatt på flere sentrale aktiviteter som 

passer inn eller forsterker kulturskolens ordinære tilbud.  

Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har kunnet delta på aktiviteter som er organisert 

gjennom UngMusikk.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette.  

 

2019-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Enebakk kommune  

880 200 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Enebakk kommune 

1 772 800 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Enebakk kommune til UngMusikk i perioden 220 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Enebakk kommune til UngMusikk fra 2023  40 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Enebakk kulturskole: Trond Nilsen:  

Enebakk Kulturskole ser at Ung Musikk som tiltak kan gi kulturskolens elever fine møteplasser 

med faglig påfyll og nye kontakter utenfor en liten kommune med de begrensninger som ligger i 

en liten kulturskole. 

Besøk på NMH gjennom mesterklasser som et av tiltakene har vist seg å være populært i de 

tilfeller hvor det er god match mellom forventninger fra kulturskole og leveranse fra NMH. 

Ung Musikk har vært og kan fortsatt være en viktig bidragsyter økonomisk og faglig til lokale 

initierte prosjekter og piloter. 

Ung Musikk har utviklet og gitt tilbud om mange fine seminarer og workhops. Grunnet pandemi 

og andre aspekter som går på forankring lokalt og logistikk  er det her en del å gå på i forhold 

til å hente ut gode opplevelser for de unge i Enebakk kommune.  

Trond Nilsen 

Rektor for Enebakk kommunale Kulturskole 
Kultur- og oppvekstavdelingen 
Enebakk kommune 
Telefon: 91866426 
E-post: Trond.Nilsen@enebakk.kommune.no 
  
www.enebakk.kommune.no 
  

  

Thanks Jimi festival Nordre Follo + de 
andre skolene 

30000 

Sum  301 800   kroner 

 

mailto:Trond.Nilsen@enebakk.kommune.no
http://www.enebakk.kommune.no/
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2. Delregion Vest 
(Asker, Bærum og Lier) 

 
 

 
 
 

Prosjekter og aktiviteter i 2019-2022 

Delregion Vest (Asker, Bærum og Lier) er den tredje største delregionen i UngMusikk når det 

gjelder innbyggertall.  

Følgende kommuner deltar i delregion Vest: 

Asker (fra 2019) 

Bærum (fra 2019) 

Lier (fra 2021 

 

Rud videregående skole og St. Hallvard videregående skole er med som deltakere gjennom Viken 

fylkeskommune. Deres deltakelse er synliggjort i tabellene. Disse skolene har også vært aktive i 

mesterklasseprogrammet og talentprogrammet. 

Det er tilsatt egen koordinator for delregionen.  

Delregionskoordinator skal inspirere, planlegge og tilrettelegge for aktiviteter og prosjekter i 

delregionen i samarbeid med rektorer og lærere i aktuelle skoleslag.  

Delregionskoordinator har tett kontakt med sentral ledelse i UngMusikk.  

Delregionen har fra 2019 sitt eget budsjett. For 2022 er det satt av 510 000 kroner til delregion 

Vest. Det er en målsetting at en stor del av budsjettene til UngMusikk fremover skal tilfalle 

delregionene. 
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I tillegg til aktivitetene som står oppført i tabellene som tilbud til elevene, har lærerne fått tilbud 

om videreutdanningskurs på NMH, instrumentrelaterte fagdager, pedagogdager m.m., dekket av 

UngMusikk og Norges musikkhøgskole.  

Delregionen har i 2021-2022 den ambulerende ressursen på 20% som skolen selv kan disponere 

til ønsket formål. I Vest blir ressursen benyttet til etter- og videreutdanning for lærere.  

På de neste sidene følger en oversikt over prosjekter og aktiviteter som har vært tilbudt 

kommunene i delregion Vest (Asker, Bærum og Lier) i perioden 2019-2022 

For 2019 ble disse prosjektene delvis støttet fra UngMusikk sentralt da koordinator først ble 

tilsatt høsten 2019. Vi har likevel valgt å legge de delregionrelaterte tiltakene inn under regionale 

prosjekter for 2019. 

 

.  
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2.1 Asker kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 94 915 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 2 037 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):  1 094 

UngMusikk  Fast medlem fra 2019 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 2019- 2022 350 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion Vest  Bærum og Lier 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Asker kommune har 
deltatt 

 
UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Asker 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Asker kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Direksjonskurs 
Nivå 1 

10000 

UngMusikk- talent konsert. 20000 

Samling elever ved UngMusikk sitt talentprogram. 10000 

Sum 40 000 kroner 

 

2021 -et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/ fordypnings  
program 

10000 

Konsert på Sentralen for elever på UngMusikk- 
talentprogram 

35000 

Sum 45 000 kroner 
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 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 

timene. Elever fra Asker har vært aktivt med i disse klassene 

En mesterklasse koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall 
elever 

Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2019-2022 17 (fordelt på messing, 
stryk, fløyte, akkordeon, 
klarinett, sang, saksofon, 
gitar, piano, rytmisk) 

34 17 272 000 kroner 

 

 Talentundervisning 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. Elever fra Asker har vært aktivt med i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt.  

 

 

Periode Instrumenter i 
perioden 

Antall elever 
totalt  

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2019-2022 4 (fordelt på fiolin, 
sang, trompet, fløyte) 

10 10 80 000 kroner 

 

 

b. 2019-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Asker kommune har 
deltatt 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

Asker kommune kom med i UngMusikk høsten 2019 og noen tiltak ble gjennomført før vi kom til 

vår 2020 der alle tiltakene som var satt opp måtte utsettes til høst 2020. Pandemien har preget 

hele perioden fra 2020 frem til i dag, men mye har likevel blitt gjennomført. 

Tid Aktivitet Kursholder Deltakere Kostnad dekket av 
delregion Vest i 
UngMusikk / 
Sparebankstiftelsen 

HØST 2019     

august Øveseminar 
NMH  

 RUD vgs MDD 
FELLES VEST 

46000 

VÅR 2020     

Høst/vår 
19/20 

Rytmisk prosjekt  RUD vgs MDD  
FELLES VEST 

43000 
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c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for Asker 
kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker  
Lørdag 12.03: Åpen 

125000 
 

mars Kammermusikks
eminar 

Frøydis Ree 
Wekre 

Fordypningsele
ver og andre  

1200 

HØST 2020    0 

september Foredrag om 
Beethoven 

Wolfgang 
Plagge 

Fordypning 
pluss pianister 

3900 

november Mesterklasse Bjarne Magnus 
Jensen 

Fordypningsele
ver 

3900 

VÅR 2021    0 

Januar Messingprosjekt Tine Thing 
Helseth 

Messingelever 
RUD vgs MDD  
 
FELLES VEST 

17000 

mars Intonasjon og 
prestasjon 2 
dager 

Frøydis Ree 
Wekre 

Fordypningsele
ver og andre 

3500 

april Kammermusikks
eminar 

Are 
Sandbakken 

Fordypningsele
ver og andre 

3900 

April Foredrag 
Kulturelt 
entreprenørskap 

Merete 
Markussen 

3 klasse RUD 
vgs MDD  
FELLES VEST 

3000 

HØST 2021    0 

oktober Helgeseminar 
med Opus 82 

Dirigent Sverre 
Olsrud 

FELLES VEST 25000 

oktober Barnas 
Verdensdager 

Ante Skaug og 
Thulani 
Maluleka 

Workshop og 
konsert for 
påmeldte 
elever 2 dager  

28000 

November  Foredrag om 
Bach 

Wolfgang 
Plagge 

Fordypningsele
ver og andre 

2600 

November Tangoseminar Andreas Angell FELLES VEST 50000 

Sum    231 000 kroner 
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Søndag 13.03: Bærum 
 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangmenter 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 596 000 kroner 

 

 

d. 2022-Regionale tilbud som er aktuelle for Asker kommune 
                   Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Vår 2022 Prosjekter som er 
søkt om og innvilget, 
men ikke avsluttet 

  Kostnad dekket 
av delregion 
Vest i 
UngMusikk 

1.mars Mesterklasse – gitar  Petter Richter  2000  

5. mars Folkemusikkverksted  Risenga skole 2000 

10. mars Asker kulturskoles 
fordypningselever 

Teaterpedagog 
Kenneth C. 
Dypvik-
Simonsen 

 3000 

24. april Horndag Hornister fra 
Asker, Lier, Rud 
med flere 
møtes for 
påfyll, 
inspirasjon og 
kammermusikk 

Asker og Lier 
m.fl. 

15000 
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29. april Fagdag om psykisk 
helse, barn og unge 

Musiker, 
komponist og 
psykolog Jo 
Skaansar 

Felles delregion 
Vest 

20000 

Sum    42 000 kroner 

 
e. Oppsummering 

 
Asker kulturskole viser økende engasjement i UngMusikk. De har vært med på flere større 

prosjekter i perioden og har ønsker for 2022 og fremover. Et stort antall elever og lærere har 

deltatt på mesterklasser og i talentprogrammet. Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne 

har kunnet delta på aktiviteter som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle aldersgrupper 

og på ulike nivåer i Asker har hatt glede av tilbudene i UngMusikk. 

Rud videregående skole har tatt del i flere av de større aktivitetene.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

2019-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Asker kommune  

668 000 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Asker kommune 

1 638 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Asker kommune til UngMusikk i perioden 350  000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Asker kommune til UngMusikk fra 2023  100 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Asker kulturskole, Kim Stian Gjerdingen Bakke 

I Asker ser vi på UngMusikk som et viktig samarbeidstiltak mellom kulturskolene i region 
vest, Viken og de videregående skolene og Norges musikkhøgskole. Vi opplever at vi kan 
få mer ut av UngMusikk enn vi legger inn, og da spesielt i form at gode faglige ressurser 
fra Norges musikkhøgskole, tilskuddsmidler til prosjekter samt ikke minst en etablert 
struktur for samarbeid og utvikling på tvers av alle partnere. Vi gleder oss til fortsettelsen 
som forhåpentligvis gir flere muligheter enn under pandemien.   

Med vennlig hilsen 
Kim Stian Gjerdingen Bakke 
Rektor og virksomhetsleder 
Asker kulturskole 

(+47) 414 34 101 
(+47) 66 76 81 04 
kim.stian.bakke@asker.kommune.no 
www.askerkulturskole.no  
  

 
 

.  
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2.2 Bærum kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 128 233 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 1 969 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   1 835 

UngMusikk  Fast medlem fra 2019 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 2019- 2022 350 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion Vest: 
Asker og Lier 

Asker og Lier 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Bærum kommune har 
deltatt 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Bærum 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Bærum kommune har deltatt . 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Direksjonskurs 
Nivå 1 

10000 

UngMusikk- talent konsert. 20000 

Samling elever ved UngMusikk sitt talentprogram. 10000 

Sum 40 000 kroner 

 

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Digitalt dirigentkurs for unge dirigentspirer  

 
50000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings  
program 

10000 

Konsert på Sentralen elever på UngMusikk- 
talentprogrammet 

35000 

Sum 95 000 kroner 
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 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 

timene. Elever fra Bærum har vært aktivt med i disse klassene. 

En mesterklasse koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall 
elever 

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2019-2022 5 (fordelt på stryk, 
rytmisk, grovmessing, 
finmessing, piano) 

9 6 80 000 kroner 

 

 Talentundervisning 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. Elever fra Bærum har vært aktive i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt. 

 

Periode Instrumenter i perioden Antall 
elever 
totalt  

Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2019-2022 8 (fordelt på fløyte, 
trompet, cello, fiolin, 
jazzpiano, piano, sang, 
fiolin) 

20 20 160 000 
kroner 

 

 

b. 2019-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Bærum kommune har 
deltatt 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

Bærum kom med i UngMusikk høsten 2019 og noen tiltak ble gjennomført før vi kom til vår 2020 

der alle tiltakene som var satt opp måtte utsettes til høst 2020. Pandemien har preget hele 

perioden fra 2020 frem til i dag, men mye har likevel blitt gjennomført. 

 

Tid Aktivitet Kursholder Deltakere Kostnad dekket 
av delregion 
Vest i 
UngMusikk/ 
Sparebank-
stiftelsen 

HØST 2019     

august Øveseminar NMH  RUD vgs MDD 
FELLES VEST 

46000 

oktober fagottseminar Tor Selmer FELLES VEST 10000 

VÅR 2020    0 
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Høst/Vår 
19/20 

Rytmisk prosjekt  RUD vgs MDD 
FELLES VEST 

43000 

2019/2020 Talentundervisning NMH lærere, 
diverse 

Elever i FOT 
programmet 

114000 

HØST 2020    0 

Oktober 2 
dager 

Direksjon/foredrag Anna Hartmann Lørdagsskolen/FO
T 

6000 

VÅR2021    0 

Januar Messingprosjekt Tine Thing Helseth Messingelever 
RUD vgs MDD 
FELLES VEST 

17000 

Februar Direksjon  Maria Nygård 
Molund 

Lørdagsskolen/FO
T 

4000 

April Foredrag Kulturelt 
entreprenørskap 

Merete Markussen 3. klasse RUD vgs 
MDD  
FELLES VEST 

3000 

Høst 2021    0 

Oktober Helgeseminar med 
Opus 82 

Dirigent Sverre 
Olsrud 

FELLES VEST 25000 

Oktober Foredrag om 
prestasjon 

Frøydis Ree Wekre Treblåsseksjonen 3800 

November Tangoseminar Andreas Angell FELLES VEST 50000 

Sum    321 800 kroner 

 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Bærum kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker  
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 
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Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 596 000kroner 

 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Bærum kommune 
                    Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Vår 2022 Prosjekter som er 
søkt om og innvilget, 
men ikke avsluttet 

  Kostnad dekket av 
delregion Vest i 
UngMusikk 

Høst/vår 
21/22 

Klassisk improvisasjon Forskningsprosjekt  

Haakon Støring og 
Sondre Ringsevjen 

Lørdagsskolen/F
OT 

23000 

Januar Videreutdanning 
musikkteori/gehør 

Gro Shetelig Kruse Lærere på 
Lørdagsskolen/F
OT 

5000 

Februar Direksjonskurs 6 
ganger 

Maria Nygård 
Molund 

Lørdagsskolen/F
OT  

15000 

Mars,3 
dager 

Play your bones with 
Kathy Jones 

Mesterklasser med 
Kathy Jones 

Rud vgs, Ski vgs, 
Bærum 

40000 

13. mars Folkemusikk-verksted  Risenga skole 2000 

6.mars Seminardag - 
grovmessing 

Harriet H. Kjærnsrød Bærum 2400 

24. april Horndag Hornister fra Asker, 
Lier, Rud med flere 
møtes for påfyll, 
inspirasjon og 
kammermusikk 

Asker, Bærum og 
Lier m.fl. 

15000 

29. april Fagdag om psykisk 
helse, barn og unge 

Musiker, komponist 
og psykolog Jo 
Skaansar 

Felles delregion 
Vest 

20000 

Sum    122 400 kroner 
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e. Oppsummering 
 

Bærum kulturskole viser økende engasjement i UngMusikk. De har vært med på flere større 

prosjekter i perioden og har ønsker for 2022 og fremover. I 2019-2020 dekket UngMusikk ekstra 

ressurs knyttet til deres FOT program for unge talentfulle elever. Et stort antall elever og lærere 

har deltatt på mesterklasser og i talentprogrammet. Skolens ledelse har lagt til rette for at 

lærerne har kunnet delta på aktiviteter som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle 

aldersgrupper og på ulike nivåer i Bærum har hatt glede av tilbudene i UngMusikk.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette.  

 

2019-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Bærum kommune  

696 800 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Bærum kommune 

1 718 400 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Bærum kommune til UngMusikk i perioden 350  000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Bærum kommune til UngMusikk fra 2023  100 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Bærum kulturskole, Kirsten Fuglseth: 

Ung Musikk er på god vei til å bli et tiltak i regionen det kjennes er viktig å være en del av. 
Ung Musikk tilfører feltet ressurser, gode tiltak og inspirasjon. Flere av 
satsningsområdene er det krevende for en enkelt kulturskole å favne selv og er naturlig å 
samarbeide om. Ung Musikk har også potensiale til å knytte tettere bånd mellom 
institusjonene gjennom hele opplæringsløpet; fra kulturskole via videregående til høyere 
utdanning.  

 

Mvh 
 
Kirsten Fuglseth 
Rektor Bærum Kulturskole 
Leder for samarbeidsrådet for talentutvikling, Østlandsområdet 
Tlf: 91808363 
Twitter: @kfuglseth 
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2.3 Lier kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 27 118 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 689 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   447 

UngMusikk  Fast medlem fra 2021 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 1. aug. 2021- 
2022 

2021: 40 000 +2022: 60 000= 100 
000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion Vest:  Asker og Bærum 

 

Aktivitet i perioden 2021-2022 

a. 2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Lier kommune har deltatt 
 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Lier 

kommune har kunnet delta på i 2021-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Lier kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en de l av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Digitalt dirigent- kurs for unge dirigentspirer  
 

50 000 kroner 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer. Lokal lærer er tilstede på 

timene. Lier kommune har 1 elev som har vært aktivt med i disse klassene. En mesterklasse koster 

ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket av 
UngMusikk 

2021-2022 1 (finmessing) 1 1 16 000 kroner 
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b. 2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Lier kommune har deltatt 
De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

  

Tid Aktivitet Kursholder Deltakere Kostnad dekket 
av delregion 
Vest i 
UngMusikk 

Høst 2021     

 Høstkonsert over 
kommunegrenser 

 Samarbeid med 
Drammen kulturskole 

27 000 kroner 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for Lier 
kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

69 

 

Annet 50000 

Sum  1 471 000 kroner 

 

 

d. 2022: Regionale aktiviteter som er aktuelle for Lier kommune 
                     Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Vår 2022 Prosjekter som er søkt 
om og innvilget, men 
ikke avsluttet 

   

24. april Horndag Hornister fra Asker, 
Lier, Rud med flere 
møtes for påfyll, 
inspirasjon og 
kammermusikk 

Asker og Lier m.fl. 10000 

Sum    10 000 kroner 

 

e. Oppsummering 
Lier kulturskole kom med i 2021 og viser stort engasjement knyttet til aktivitetene som tilbys 

fremover.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av mulighetene som tilbys.  

 

2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Lier kommune  

93 000kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Lier kommune 

1 571 000kroner 

2021 – 2022:Tilskudd fra Lier kommune til UngMusikk i perioden 100 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Lier kommune til UngMusikk fra 2023  60 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Lier kulturskole, Frøydis Rui-Rahman: 

Lier kommune ble med i Ung Musikk fordi vi er opptatt av de beste muligheter for 
talentutvikling. Ung Musikk er profesjonelt drevet og gir våre elever gode muligheter for å 
utvikle seg på sitt instrument og i samspill med andre. Muligheter vi alene ikke hadde 
klart å gi dem. I tillegg er Ung Musikk et fagfellesskap som gir oss som kulturskole økt 
kompetanse og inspirasjon. Ung Musikk legger opp til systematisk dialog og innspill fra 
sine medlemskommuner og alle musikklærerne ansatt i kommunene. Det er overraskende 
sammenfallende behov for kompetanseutvikling. Dette er kompetanseutvikling og 
delingsarenaer vi alene ikke har midlene til å gi våre lærere. Tilbudene fra Ung Musikk 
kommer derfor både elevene og det profesjonelle læringsfellesskapet til gode. Via 
tilskuddsmidler fra Ung Musikk, stimuleres det dessuten til utvikling av egen virksomhet 
og interkommunale samarbeid. Vi gleder oss til fortsettelsen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Frøydis Rui-Rahman 
Rektor/virksomhetsleder Lier kulturskole Lier kommune 
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3. Delregion Romerike –  
 

 

 
 
 
 

 

Prosjekter og aktiviteter i 2019-2022 

Delregion Romerike er den største delregionen i UngMusikk når det gjelder innbyggertall.  

Alle kommunene i Romerike, bortsett fra Hurdal, er i dag med i UngMusikk, enten som fast 

medlem eller som hospitant i 2022.   

Følgende kommuner deltar: 

Nittedal (fra 1/8 2019) 

Lillestrøm (fra 2020) 

Ullensaker (fra 2020) 

Lørenskog (fra 2020) 

Gjerdrum (hospitant i 2022) 

Nannestad (hospitant i 2022) 

Aurskog-Høland (hospitant i 2022) 

Rælingen (hospitant i 2022) 

Nes (hospitant i 2022) 

Eidsvoll (hospitant i 2022) 
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Lillestrøm videregående skole, Jessheim videregående skole og Romerike folkehøgskole er med 

som deltakere gjennom Viken fylkeskommune. Deres deltakelse er synliggjort i tabellene.  

Det er tilsatt egen koordinator for delregionen. Delregionskoordinator skal inspirere, planlegge og 

tilrettelegge for aktiviteter og prosjekter i delregionen i samarbeid med rektorer og lærere i 

aktuelle skoleslag.  

Delregionskoordinator har tett kontakt med sentral ledelse i UngMusikk.  

Delregionen har sitt eget budsjett, og det er en målsetting at en stor del av budsjettet til 

UngMusikk skal tilfalle delregionene.  

Delregion Romerike har et budsjett på 560 000 kroner for 2022. 

I tillegg til aktivitetene som står oppført i tabellene som tilbud til elevene, har lærerne fått tilbud 

om videreutdanningskurs på NMH, instrumentrelaterte fagdager, pedagogdager m.m., dekket av 

UngMusikk og Norges musikkhøgskole.  

På de neste sidene følger oversikter over prosjekter og aktiviteter som har vært tilbudt 

kommunene i delregion Romerike i de årene de har vært med i perioden 2019-2022. 
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3.1  Nittedal 

  
Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 24 454 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 476 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   456 

UngMusikk  Fast medlem fra 2019 

Medlemstilskudd til UngMusikk fra 1.08. 2019 - 2022 2019-2021: 200 000 kroner 
2022: 60 000 kroner = 

260 000 kroner 

 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Lillestrøm, Ullensaker, 
Lørenskog 
Hospitanter: Gjerdrum, 
Nannestad, Aurskog Høland, 
Rælingen, Nes, Eidsvoll 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Nittedal kommune 
har deltatt 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Nittedal 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Nittedal kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter 

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk 

Digitalt dirigentkurs for unge dirigentspirer  

 
50000 

Digitale videoproduksjoner 10000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 
 

125000 

Sum  185 000 kroner 

 

 Mesterklasseprogrammet 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 
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timene. Elever fra Nittedal har vært aktivt med i disse klassene. En mesterklasse koster ca kr 16 

000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser 
i perioden 

Antall elever Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2019-2022 5 (fordelt på fløyte, 
saksofon, stryk og 
grovmessing) 

9 7 80 000 kroner 

 

 

b. 2019-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Nittedal kommune 
har deltatt 

 
De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2019 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler /kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Jubileumskonsert Nittedal Nittedal kulturskole 27 000 kroner 

 
2020  

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler /kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

KuDraMuDa brassprosjekt 

bestillingsverk Lillestrøm 

kulturskole 

 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

39500 

Pianomasterclass Lørenskog 

hus 

 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

5000 

Horndag oktober 2020 

Lørenskog hus 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

28000 

Strykerseminar med 

videodokunentasjon 

Karantene av TIX  

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

10500 

Saxofonensemble -

arrangement repertoar og 

seminar 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

13000 
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Sum   96 000kroner 

 

 

2021 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som er 

med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Improseminar for sangelever 

med Guro Gravem – Zoom 

NMH 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog (medlemskommunene) 

2000 fra UngMusikk + timer fra 

arbeidsplan 

2000 

Strykeseminar med 

mestermøte Nittedal 

Nittedal og elever Lillestrøm vgs 

musikklinje elever 

1175 

Orgelworkshop Ullensaker 

periode mars 2021- mai 2021 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog 

(medlemskommunene), men det 

ble bare elever fra ullensaker som 

fikk deltatt grunnet 

koronarestriksjoner 

8900  

ROMUS videoprosjekt 

Landslide 

(Romerike unge strykere) 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog (medlemskommunene) 

35000 

Pianomasterclass kulturskoler 

Gregors Niemchuk 

 

Lillestrøm vgs, Ullensaker, 

Lillestrøm, Nittedal og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

9500 

Fløytedag Lørenskog hus i 

samarbeid med Norsk 

fløyteforum ( NFF) 

Hovedsakelig for Lillestrøm vgs, 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal, 

Lørenskog (medlemskommunene 

men noen elever fra Viken for 

øvrig var også med) 

36000 

Sum  92 575 kroner 

 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Nittedal kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  

200000 
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Åpent for alle 
Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 596 000kroner 

 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Nittedal kommune 
                            Flere tilbud vil presenteres i løpet av året  

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Vertavokvartettens 

Vinterfestival på Flammen 29.-

31.jan (overført fra 2021 

avholdt) 

Nittedalkulturskole og 

Lillestrøm vgs 

18000 



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

76 

 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus  

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Lydtekniker kurs Flammen for 

alle UM kommuner og 

musikklinjer  

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

24000 

Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer  

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  77 000 kroner 

 
 

e. Oppsummering 
 

Nittedal kulturskole har vist økende aktivitsnivå i UngMusikk. Skolen var aktivt med i flere 

prosjekter i 2021. Flere elever har vært med på mesterklasser, fordelt på forskjellige 

instrumenter.  Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har kunnet delta på aktiviteter som 

er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle aldersgrupper og på ulike nivåer i Nittedal har hatt 

glede av tilbudene i UngMusikk. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette.  

 

2019-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Nittedal kommune  

480 575 kroner 

 
2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Nittedal kommune 

1 673 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Nittedal kommune til UngMusikk i perioden 260 000kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Nittedal kommune til UngMusikk fra 2023:   60 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Nittedal kulturskole, Anne Mette Johannesen 

Ung Musikk gir muligheter til Nittedals elever som vi ikke hadde fått til på egenhånd. Flere av 

tilbudene gir fordypningselevene inspirasjon gjennom møter med fantastiske lærere bl.a fra 

musikkhøgskolen og andre ledende institusjoner.  

Ung Musikk gir også lærerne muligheter for kompetanseheving og midler til å gjennomføre 

egne prosjekter som ligger deres hjerte nært. Dette vil vi være med på videre til beste for barn 

og unge i Nittedal.  

 

Mvh 

Anne Mette Johannesen 

Rektor - Nittedal kulturskole  
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3.2  Lillestrøm kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 86 963 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 1370 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   998 

UngMusikk  Fast medlem fra 2020 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 2020- 2022-  2020-2021: 200 000 kroner 
2022: 100 000 kroner = 

300 000 kroner 

 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Nittedal, Ullensaker, Lørenskog 
Hospitanter: Gjerdrum, 
Nannestad, Aurskog Høland, 
Rælingen, Nes, Eidsvoll 

 

Aktivitet i perioden 2019-2022 

a. 2019 – 2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Lillestrøm kommune 
har deltatt 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Lillestrøm 

kommune har kunnet delta på i 2020 -2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Lillestrøm kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter 

2019 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk 

Komposisjonskurs, Kurs ledet av Rune Rebne(NMH) og 
komposisjonsstudenter 
NMH midler 

15000 

Sum  15 000 kroner 

 

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk 

UngMusikk- talent konsert 20000 

Samling med elever i talentprogrammet i UngMusikk. 
 

10000 

Enebakk Voices 10000 



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

78 

 

Ensemble/kor for jenter 13.-19 år under ledelse av Sidsel Kvitvik 
Enebakk, Ski vgs, Lillestrøm, Oslo 

Sum  40 000 kroner 

 

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk 

Digitalt dirigentkurs for unge dirigentspirer  50000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 

125000 

Digitale videoproduksjoner 10000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/ fordypnings  
program 

10000 

Konsert på Sentralen med  elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

35000 

Sum  230 000 kroner 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsårDet er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 

timene. Elever fra Lillestrøm har vært aktivt med i disse klassene. En mesterklasse koster ca kr 16 

000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2020-2022 10 (fordelt på fløyte, piano 
sang, finmessing, gitar, 
klarinett, rytmisk) 

20 14 160 000 kroner 

 

 Talentundervisning 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. Elever fra Lillestrøm har vært aktive i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt.  

 

Periode Instrumenter i perioden Antall elever 
totalt  

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2020-2022 3 (fordelt på sang, piano, 
trompet) 

9 9 72 000 kroner 
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b. Regionale prosjekter og aktiviteter der Lillestrøm kommune har deltatt 
 

2020  

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler /kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

KuDraMuDa brassprosjekt 

bestillingsverk Lillestrøm 

k.skole 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

39500 

Pianomasterclass Lørenskog 

hus 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

5000 

Horndag oktober 2020 

Lørenskog hus 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

28000 

Strykerseminar med 

videodokumentasjon 

Karantene av TIX  

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

10500 

Trompetseminar med 

dialogkonsert med Tine Thing 

Helseth Lørenskog hus 

Lillestrøm og Lørenskog 

kulturskoler 

36000 

Saxofonensemble -

arrangement repertoar og 

seminar 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

13000 

Sum  132 000 kroner 

 

2021 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som er 

med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Improseminar for sangelever 

med Guro Gravem – Zoom 

NMH 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog (medlemskommunene) 

UngMusikk +  

4000 

Styrkeseminar med 

mestermøte Nittedal 

Nittedal og elever Lillestrøm vgs 

musikklinje elever 

1175 

Pianomasterclass Jorunn 

Marie Bratlie 

Lillestrøm vgs vår 2021 5000 

Orgelworkshop Ullensaker 

periode mars 2021- mai 2021 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog 

(medlemskommunene), men det 

ble bare elever fra Ullensaker 

8900  
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som fikk deltatt grunnet 

koronarestriksjoner 

Saksofon 

akkompagnementsdag 

Lørenskog og Lillestrøm 

kulturskole 

5135 

ROMUS videoprosjekt 

Landslide 

(Romerike unge strykere) 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog (medlemskommunene) 

35000 

Pianomasterclass kulturskoler 

Gregors Niemchuk 

 

Lillestrøm vgs 9500 

Pianomasterclass kulturskoler 

Gregors Niemchuk 

 

Lillestrøm vgs, Ullensaker, 

Lillestrøm, Nittedal og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

9500 

Fløytedag Lørenskog hus i 

samarbeid med Norsk 

fløyteforum ( NFF) 

Hovedsakelig for Lillestrøm vgs, 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal, 

Lørenskog (medlemskommunene 

men noen elever fra Viken for 

øvrig var også med) 

36000 

Sum  114 210 kroner 

 

 

c. 2022 Sentrale aktiviteter og prosjekter som er aktuelle for Lillestrøm 
kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   

100000 
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Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 571 000 kroner 

 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Lillestrøm kommune 
             Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Masterclass klarinettelever 

januar 2022 (overført fra 2021 

avholdt) 

Lillestrøm og Rælingen 

kulturskoler 

16000 

Vertavokvartettens 

Vinterfestival på Flammen 

29.-31.jan (overført fra 2021 

avholdt) 

Nittedal kulturskole og 

Lillestrøm vgs 

18000 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus (ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Lydtekniker kurs Flammen for 

alle UM kommuner og 

musikklinjer (ikke avholdt 

ennå) 

 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

24000 
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Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer 

(ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  93 000 kroner 

 

e. Oppsummering 
 

Lillestrøm kulturskole har vist økende deltakelse i UngMusikk aktiviteter i deårene de har vært 

aktivitetsnivå i de årene de har vært deltakere. Flere elever har vært med på mesterklasser og 

talentundervisning, fordelt på forskjellige instrumenter. Skolens ledelse har lagt til rette for at 

lærerne har kunnet delta på aktiviteter som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle 

aldersgrupper og på ulike nivåer i Lillestrøm har hatt glede av tilbudene i UngMusikk.  

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

2020-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Lillestrøm kommune  

763 210 kroner 

 
2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Lillestrøm kommune 

1 664 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Lillestrøm kommune til UngMusikk i 
perioden 

300 000kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Lillestrøm kommune til UngMusikk fra 2023:   100 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Lillestrøm kulturskole, Trude Noreng Rougnø: 

Lillestrøm kulturskole ønsker å bli med inn i en ny periode med Ung musikk fordi vi ser at 
samarbeidet med pedagoger fra andre kommuner og fra Norges musikkhøgskole skaper 
engasjement og utvikling hos både elever og lærere 

  
Trude Nordeng Rougnø 
Rektor, Lillestrøm kulturskole 
Kommunalområde oppvekst 
Postboks 313, 2001 Lillestrøm 
Tlf. 66932302/41515745 
www.lillestrom.kommune.no  

www.facebook.com/lillestromkulturskole.no/ 

 
 
 

  

 

http://www.lillestrom.kommune.no/
http://www.facebook.com/lillestromkulturskole.no/
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3.3  Ullensaker kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 40 459 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 713 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   399 

UngMusikk  Fast medlem fra 2020 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 2020- 2022 240 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog 
Hospitanter:  
Gjerdrum, Nannestad, Aurskog 
Høland, Rælingen, Nes, Eidsvoll 

 

Aktivitet i perioden 2020-2022 

a. Sentrale prosjekter og aktiviteter der Ullensaker kommune har deltatt 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Ullensaker 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Ullensaker kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk 

Digitale videoproduksjoner 10 000 kroner 

 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer. Lokal lærer er tilstede på 

timene. Elever fra Ullensaker har vært aktivt med i disse klassene. En mesterklasse koster ca kr 16 

000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2020-2022 2 (fordelt på fløyte og 
grovmessing) 

6 2 32 000 kroner 
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b. Regionale prosjekter og aktiviteter der Ullensaker kommune har deltatt 
De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2020  

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler /kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

KuDraMuDa brassprosjekt 

bestillingsverk Lillestrøm 

k.skole 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

39500 

Pianomasterclass Lørenskog 

hus 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

5000 

Horndag oktober 2020 

Lørenskog hus 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

28000 

Strykerseminar med 

videodokunentasjon 

Karantene av TIX  

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

10500 

Saxofonensemble -

arrangement repertoar og 

seminar 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

13000 

Sum  96 000 kroner 

 

2021 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som er 

med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Improseminar for sangelever 

med Guro Gravem Johansen – 

Zoom NMH 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog (medlemskommunene) 

4000 

Orgelworkshop Ullensaker 

periode mars 2021- mai 2021 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog 

(medlemskommunene), men det 

ble bare elever fra ullensaker som 

fikk deltatt grunnet 

koronarestriksjoner 

8900  

Storband og 

direksjonsprosjekt Ullensaker 

(Videreført fra 2020) 

Ullensaker og Jessheim vgs 50000  
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Musikkteori Ullensaker 

(Videreført fra 2020) 

Ullensaker og Jessheim vgs 31200 

ROMUS videoprosjekt 

Landslide 

(Romerike unge strykere) 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog (medlemskommunene) 

35000 

Pianomasterclass kulturskoler 

Gregors Niemchuk 

 

Lillestrøm vgs, Ullensaker, 

Lillestrøm, Nittedal og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

9500 

Fløytedag Lørenskog hus i 

samarbeid med Norsk 

fløyteforum ( NFF) 

Hovedsakelig for Lillestrøm vgs, 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal, 

Lørenskog (medlemskommunene 

men noen elever fra Viken for 

øvrig var også med) 

36000 

Sum  174 600 kroner 

 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Ullensaker kommune 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 
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Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 696 000kroner 

 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Ullensaker kommune 
             Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus (ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Lydtekniker kurs Flammen for 

alle UM kommuner og 

musikklinjer (ikke avholdt 

ennå) 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

24000 

Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer 

(ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  59 000 kroner 
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e. Oppsummering 
 

Ullensaker kulturskole har vært med i UngMusikk siden 2020 og vist økende deltakelse. Noen 

elever har vært med på mesterklasser.  Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har kunnet 

delta på aktiviteter som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle aldersgrupper og på ulike 

nivåer i Ullensaker har hatt glede av tilbudene i UngMusikk. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

2020-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Ullensaker kommune  

312 600 kroner 

 
2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Ullensaker kommune 

1 755 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Ullensaker kommune til UngMusikk i 
perioden 

240 000kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Ullensaker kommune til UngMusikk fra 2023:   80 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Ullensaker kulturskole, Live Rosenvinge: 

Ung Musikk gir oss mulighet til å supplere kulturskolens eget fordypningsprogram med et stort 

spekter av flotte muligheter i tilknytning til NMH og andre kulturskoler.  

Tilskuddene vi kan søke fra den felles lokale potten fungerer som fødselshjelp for interkommunale 

prosjekter og prosjekter i samarbeid mellom kulturskolen og videregående skoler. Tilskudd til 

interkommunale prosjekter vi har hatt fra før vi ble med i Ung Musikk synliggjør på en bedre måte 

samarbeidsøkonomien i eksisterende interkommunale prosjekter. Vi ønsker å være med videre for 

å bidra inn i det helhetlige læringsløpet for elever som er på vei inn i eller er på fordypningsnivå. 

Vi ser også frem mot å dra nytte videre av Ung Musikk sentralt sine fordypningsaktiviteter for 

elevene og lærernes beste. Til sist håper vi at vi «nye» medlemmene kan dra nytte av fellespotten 

til å igangsette nye eller løfte eksisterende fordypningstilbud i vår region.  

Mvh  

Live Rosenvinge 
Rektor 
Ullensaker kulturskole 
Mob: 93864796 
www.ullensakerkulturskole.no 
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3.4  Lørenskog kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 42 740 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 2 216 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   642 

UngMusikk  Fast medlem fra 2020 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 2020- 2022 240 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Nittedal, Lillestrøm, Ullensaker 
Hospitanter:  
Gjerdrum, Nannestad, Aurskog 
Høland, Rælingen, Nes. Eidsvoll 

 

Aktivitet i perioden 2020-2022 

a. 2020-2021. Sentrale prosjekter og aktiviteter der Lørenskog kommune 
har deltatt 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del 1 s. 5 gir en oversikt over alle aktivitetene som Lørenskog 

kommune har kunnet delta på i 2020-2022 uten ekstra kostnad. 

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Lørenskog kommune har dela. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole, er en del av det 

sentrale tilbudet. 

 

 Aktiviteter og prosjekter  

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk 

UngLjøsblått – Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH 20 000 kroner 

 

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk 

Digitale videoproduksjoner 10000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene 
Kr. 250.000 over to år 

125000 

Sum 135 000kroner 
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b. 2020-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Lørenskog kommune 
har deltatt 
 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2020  

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler /kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

KuDraMuDa brassprosjekt 

bestillingsverk Lillestrøm 

kulturskole 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

39500 

Pianomasterclass Lørenskog 

hus 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

5000 

Horndag oktober 2020 

Lørenskog hus 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

28000 

Strykerseminar med 

videodokumentasjon 

Karantene av TIX  

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

10500 

Trompetseminar med 

dialogkonsert med Tine Thing 

Helseth Lørenskog hus 

Lillestrøm og Lørenskog 

kulturskoler 

36000 

Saxofonensemble -

arrangement repertoar og 

seminar 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

13000 

Sum  132 000 kroner 

 

2021 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som er 

med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Improseminar for sangelever 

med Guro Gravem Johansen – 

Zoom NMH 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog (medlemskommunene) 

4000 

Pianomesterclass Jorunn 

Marie Bratlie 

Lillestrøm vgs vår 2021 5000 

Orgelworkshop Ullensaker 

periode mars 2021- mai 2021 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog 

(medlemskommunene), men det 

ble bare elever fra Ullensaker 

8900  



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

90 

 

som fikk deltatt grunnet 

koronarestriksjoner 

Saksofon 

akkompagnementsdag 

Lørenskog og Lillestrøm 

kulturskole 

5135 

ROMUS videoprosjekt 

Landslide 

(Romerike unge strykere) 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal og 

Lørenskog (medlemskommunene) 

35000 

Pianomasterclass kulturskoler 

Gregors Niemchuk 

 

Lillestrøm vgs, Ullensaker, 

Lillestrøm, Nittedal og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

9500 

Fløytedag Lørenskog hus i 

samarbeid med Norsk 

fløyteforum ( NFF) 

Hovedsakelig for Lillestrøm vgs, 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal, 

Lørenskog (medlemskommunene 

men noen elever fra Viken for 

øvrig var også med) 

36000 

Sum  94 535 kroner 

 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Lørenskog kommune 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av 
UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: Ås, 
Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 
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Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 571 000kroner 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Lørenskog kommune 
             Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som er 

med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus (ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Lydtekniker kurs Flammen for 

alle UM kommuner og 

musikklinjer (ikke avholdt 

ennå) 

 

Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal 

og Lørenskog 

(medlemskommunene) 

24000 

Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer 

(ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  59 000 kroner 

 

 

e. Oppsummering  

Lørenskog kommune har vært med i UngMusikk siden 2020 og har vært mest aktiv i de regionale 

tiltakene. Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har kunnet delta på aktiviteter som er 

organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle aldersgrupper og på ulike nivåer i Løren skog har hatt 

glede av tilbudene i UngMusikk. 
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

2020-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Lørenskog kommune  

381 535 kroner 

 
2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk aktuelle for Lørenskog kommune 

1 630 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Lørenskog kommune til UngMusikk i 
perioden 

240 000kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Lørenskog kommune til UngMusikk fra 2023:   80 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Lørenskog musikk- og kulturskole, Finn  Evensen: 

Lørenskog Kulturskole arbeider i samsvar med Rammeplanen «Mangfold og fordypning.» Ung 

musikk er et fint tilskudd til fordypningsdelen, og en mulighet på lengre sikt til å skape et helhetlig 

utdanningsløp gjennom kulturskolene, videregående skoler og NMH eller andre høyskoler. Vi ser 

for oss at UM vil finne sin plass i kulturskolenes planlegging og årshjul både regionalt og lokalt. 

Dette er sakte men sikkert i ferd med å skje, men avhenger av at tilbud og egeninnsats balanserer, 

og at UM kjennes relevant i forhold til kulturskolenes virkelighet og samfunnsoppdrag.  

 

 

Finn Evensen | Rektor, Lørenskog musikk- og kulturskole | Kultur 

906 83 388 | sentralbord 67 93 40 00 

fev@lorenskog.kommune.no | www.lorenskog.kommune.no/kulturskolen 
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3.5  Gjerdrum kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 7 043 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 41 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   41 

UngMusikk  Hospitant i 2022  

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 5000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, 
Ullensaker  
Hospitanter:  
Nannestad, Aurskog Høland, 
Rælingen, Nes, Eidsvoll 

 

Aktiviteter i 2022 som Gjerdrum kommune kan delta på 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Gjerdrum kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene som 

har vært tilbudt 2019-2022 uten ekstra kostnad for kommunene. 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale aktiviteter som hospitantkommunen e er invitert til å 

delta på i 2022. 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 
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Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangmenter 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning  2022/2023– (prøvespill mai 2022) 400000 

Annet 50000 

Sum  1 576 000 kroner 

 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Gjerdrum kommune 
           Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2022 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus (ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer 

(ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  35 000 kroner 
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c.  Oppsummering  

Gjerdrum kommune er med i UngMusikk som hospitantkommune i 2022. Det betyr at kommunen 

kan være med på alle tiltak som tilbys sentralt og regionalt, men kan ikke selv søke om midler til  

prosjekter. Kommunen kan imidlertid søke om støtte sammen med en medlemskommune. 

Hospitantmedlemsskap gjelder for ett år. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av et hospitantmedlemsskap 

for 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk som kan være aktuelle for Gjerdrum kommune 

1 611 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Gjerdrum kommune til UngMusikk i 
perioden 

5000kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Gjerdrum kommune til UngMusikk fra 2023:   20 000 kroner pr år 
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3.6  Nannestad kommune 

 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 14 637 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 345 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   164 

UngMusikk  Hospitant i 2022  

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 5000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, 
Ullensaker  
Hospitanter:  
Gjerdrum, Aurskog Høland, 
Rælingen, Nes, Eidsvoll 

 

Aktiviteter i 2022 som Nannestad kommune kan delta på 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Gjerdrum kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene som 

har vært tilbudt 2019-2022 uten ekstra kostnad for kommunene. 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale aktiviteter som hospitantkommunene er invitert til å 

delta på i 2022. 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 
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Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangmenter 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning  2022/2023– (prøvespill mai 2022) 400000 

Annet 50000 

Sum  1 576 000 kroner 

 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Nannestad kommune 
Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2022 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus (ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer 

(ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  35 000 kroner 
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c.  Oppsummering  

Nannestad kommune er med i UngMusikk som hospitantkommune i 2022. Det betyr at 

kommunen kan være med på alle tiltak som tilbys sentralt og regionalt, men kan ikke selv søke 

om midler til prosjekter. Kommunen kan imidlertid søke om støtte sammen med en 

medlemskommune. Hospitantmedlemsskap gjelder for ett år. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av et hospitantmedlemsskap 

for 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk som kan være aktuelle for Nannestad kommune 

1 611 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Nannestad kommune til UngMusikk i 
perioden 

5000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Nannestad kommune til UngMusikk fra 2023:   40 000 kroner pr år 
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3.7 Aurskog-Høland kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 17 591 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 480 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   203 

UngMusikk  Hospitant i 2022  

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 5000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, 
Ullensaker  
Hospitanter:  
Gjerdrum, Nannestad, 
Rælingen, Nes, Eidsvoll 

 

Aktiviteter i 2022 som Aurskog-Høland kommune kan delta på 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Aurskog-Høland kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene som 

har vært tilbudt 2019-2022 uten ekstra kostnad for kommunene. 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale aktiviteter som hospitantkommunene er invitert til å 

delta på i 2022. 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 
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Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning  2022/2023– (prøvespill mai 2022) 400000 

Annet 50000 

Sum  1 576 000 kroner 

 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Aurskog-Høland kommune 
Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2022 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus (ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer (ikke 

avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  35 000 kroner 
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c.  Oppsummering  

 

Aurskog-Høland kommune er med i UngMusikk som hospitantkommune i 2022. Det betyr 

at kommunen kan være med på alle tiltak som tilbys sentralt og regionalt, men kan ikke 

selv søke om midler til prosjekter. Kommunen kan imidlertid søke om støtte sammen 

med en medlemskommune. Hospitantmedlemsskap gjelder for ett år.  

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av et hospitantmedlemsskap 

for 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk som kan være aktuelle for Aurskog-Høland kommune 

1 611 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Aurskog-Høland kommune til UngMusikk i 
perioden 

5000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Aurskog-Høland kommune til UngMusikk fra 
2023:   

40 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Aurskog-Høland kulturskole, Camilla Aasnes Engås: 

Aurskog-Høland kulturskole er med som hospitant, og har derfor ikke deltatt på mye enda. 

På den andre siden har vi har mye erfaring med regionale samarbeid, og dette ser vi verdien av. 

Har nå skrevet litt her i «hurten og sturten», og håper noe av det kan brukes.  

Kulturskolen er et skolefag med spesialister. De fleste av våre lærere har ikke andre lærere med 

samme fagbakgrunn på sin kulturskole. Det å møtes regionalt blir derfor viktig for faglig utvikling 

både for kulturskolens elever og læreren selv. Ved å møtes på tvers kan lærerne utveksle idéer, 

utfordringer og undervisningsopplegg som gjør at våre elever får et bedre tilbud. Dette blir 

forsterket av at man i Ung Musikk også får inn andre spesialister som kan gi faglig påfyll og 

motivasjon. Det at lærerne selv kan søke om midler til prosjekter de har tro på har en verdi i seg 

selv, ved at lærernes spesialkompetanse blir lyttet på; lærerne kan si hva de mener deres elever 

trenger. For elevene er det motiverende å kunne melde seg på de ulike tilbudene og kursene som 

dukker opp under Ung Musikk. Her kan de finne sosialt fellesskap og faglig utvikling i ulike grener 

av faget som de ikke nødvendigvis ville fått tilgang til lokalt i sitt kulturliv. Flere av kursene som 

skal komme i Ung Musikk er kurs noen av våre enkeltelever har spurt om, men som vi ikke h ar fått 

til å utvikle lokalt. Ung Musikk blir slik en drivkraft til videre utvikling både av lærere og elever, 

som er vanskelig å få til lokalt i kulturskolene. 

 

Hilsen 
 
Camilla Aasnes Engås 
Kulturskolerektor 
Tlf.: +47 99 03 08 98 
E-post: camilla.aasnes.engas@ahk.no 
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3.8  Rælingen kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 18 730 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 782 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   320 

UngMusikk  Hospitant i 2022  

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 5000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, 
Ullensaker  
Hospitanter:  
Gjerdrum, Nannestad, Aurskog 
Høland, Nes, Eidsvoll 

 

Aktiviteter i 2022 som Rælingen kommune kan delta på 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Rælingen kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene som 

har vært tilbudt 2019-2022 uten ekstra kostnad for kommunene. 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale aktiviteter som hospitantkommunene er invitert til å 

delta på i 2022. 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

103 

 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning  2022/2023– (prøvespill mai 2022) 400000 

Annet 50000 

Sum  1 576 000 kroner 

 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Rælingen kommune 
Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2022 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus (ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer 

(ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  35 000 kroner 
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c.  Oppsummering  

 

Rælingen kommune er med i UngMusikk som hospitantkommune i 2022. Det betyr at kommunen 

kan være med på alle tiltak som tilbys sentralt og regionalt, men kan ikke selv søke om midler til 

prosjekter. Kommunen kan imidlertid søke om støtte sammen med en medlemskommune. 

Hospitantmedlemsskap gjelder for ett år. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av et hospitantmedlemsskap 

for 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk som kan være aktuelle for Rælingen kommune 

1 611 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Rælingen kommune til UngMusikk i 
perioden 

5000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Rælingen kommune til UngMusikk fra 2023:   40 000 kroner pr år 
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3.9  Nes kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 23 422 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 468 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   218 

UngMusikk  Hospitant i 2022  

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 5000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, 
Ullensaker  
Hospitanter:  
Gjerdrum, Nannestad, Aurskog 
Høland, Rælingen, Eidsvoll 

 

Aktiviteter i 2022 som Nes kommune kan delta på 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle Nes 
kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene som 

har vært tilbudt 2019-2022 uten ekstra kostnad for kommunene. 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale aktiviteter som hospitantkommunene er invitert til å 

delta på i 2022. 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

106 

 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning  2022/2023– (prøvespill mai 2022) 400000 

Annet 50000 

Sum  1 576 000 kroner 

 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Nes kommune 
                Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2022 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus (ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer 

(ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  35 000 kroner 
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c.  Oppsummering  

 

Nes kommune er med i UngMusikk som hospitantkommune i 2022. Det betyr at kommunen kan 

være med på alle tiltak som tilbys sentralt og regionalt, men kan ikke selv søke om midler til 

prosjekter. Kommunen kan imidlertid søke om støtte sammen med en medlemskommune. 

Hospitantmedlemsskap gjelder for ett år. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av et hospitantmedlemsskap 

for 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk som kan være aktuelle for Nes kommune 

1 611 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Nes kommune til UngMusikk i perioden 5000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Nes kommune til UngMusikk fra 2023:   60 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Nes kulturskole, Ingun B. Elvhaug: 

Nes kulturskole har lenge ønsket å være en del av prosjektet, og er glade for å kunne være med i 

hospitant-ordningen fra 01.01.2022. Inntil videre er det fint for oss å kunne hospitere dette året, 

og dermed også få et innblikk i utviklingen av et  godt og innholdsrikt fordypningstilbud innen 

musikkfaget. Nes kulturskole ønsker å være fullverdig medlem for å kunne få enda mer ut av 

prosjektet og kunne forme prosjekter lokalt for elevene våre. Per i dag er denne kostnaden på 

60 000 kr for vår kommune, og vi jobber for å finne en løsning på dette.  

Med vennlig hilsen 
 
Ingun B. Elvhaug 
rektor 
Nes kulturskole 
 
Mobil 414 29 846 
www.nes.kommune.no  
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3.10 Eidsvoll kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 26 031 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 437 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   366 

UngMusikk  Hospitant i 2022  

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 5000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Romerike:  

Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, 
Ullensaker  
Hospitanter:  
Gjerdrum, Nannestad, Aurskog 
Høland, Rælingen 

 

Aktiviteter i 2022 som Eidsvoll kommune kan delta på 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Eidsvoll kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene som 

har vært tilbudt 2019-2022 uten ekstra kostnad for kommunene. 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale aktiviteter som hospitantkommunene er invitert til å 

delta på i 2022. 

 

2022 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 
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Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangmenter 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning  2022/2023– (prøvespill mai 2022) 400000 

Annet 50000 

Sum  1 576 000 kroner 

 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Eidsvoll kommune 
                   Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2022 

Aktivitet/prosjekt Hvilke skoler/kommuner som 

er med 

Innvilget beløp fra 

UngMusikk, delregion 

Romerike 

Musicmindgames sangelever 

(avholdes 13.mars) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

15000 

Horndag mars 2022 Lørenskog 

hus (ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Trombone mesterklasse med 

Sibelius akademiets lærer 

(ikke avholdt ennå) 

Alle medlemskommuner 

Romerike inkl. hospitant 

kommunene 

10000 

Sum  35 000 kroner 
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c.  Oppsummering  

 

Eidsvoll kommune er med i UngMusikk som hospitantkommune i 2022. Det betyr at kommunen 

kan være med på alle tiltak som tilbys sentralt og regionalt, men kan ikke selv søke om midler til 

prosjekter. Kommunen kan imidlertid søke om støtte sammen med en medlemskommune. 

Hospitantmedlemsskap gjelder for ett år. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av et hospitantmedlemsskap 

for 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk som kan være aktuelle for Eidsvoll kommune 

1 611 000 kroner 

2019 – 2022:Tilskudd fra Eidsvoll kommune til UngMusikk i perioden 5000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Eidsvoll kommune til UngMusikk fra 2023:   60 000 kroner pr år 
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4. Delregion Østfold 
  
 

Prosjekter og aktiviteter i 2020-2022 

Delregion Østfold er den nest største delregionen i UngMusikk når det gjelder innbyggertall.  

Følgende kommuner deltar i delregion Østfold: 

- Moss (fra 1.08 2020) 

- Sarpsborg (fra 1.08 2020) 

- Fredrikstad (fra 1.08 2020) 

- Indre Østfold (fra 1.08 2021) 

- Rakkestad (fra 2022) 

- Halden (hospitant) fra 2022) 

 

Greåker videregående skole, Kirkeparken videregående skole i Moss, Halden videregående skole, 

Askim videregående skole og Skjeberg folkehøgskole er med som deltakere gjennom Viken 

fylkeskommune. Deres deltakelse er synliggjort i tabellene.  

Det er tilsatt egen koordinator for delregionen. Delregionskoordinator skal inspirere, planlegge og 

tilrettelegge for aktiviteter og prosjekter i delregionen i samarbeid med rektorer og lærere 

innenfor aktuelle skoleslag.  

Delregionskoordinator har tett kontakt med sentral ledelse i UngMusikk.  

Aktivitetsnivået i delregion er i en oppbygningsfase, men har et høyt nivå.  

Delregionen har sitt eget budsjett. For 2022 er det satt av 660 000 kroner til delregion Østfold. 

Det er en målsetting at en stor del av budsjettene til UngMusikk skal tilfalle delregionene.  

I tillegg til aktivitetene som står oppført i tabellene som tilbud til elevene, har lærerne fått tilbud 

om videreutdanningskurs på NMH, instrumentrelaterte fagdager, pedagogdager m.m., dekket av 

UngMusikk og Norges musikkhøgskole.  

På de neste sidene følger oversikter over prosjekter og aktiviteter som har vært tilbudt 

kommunene i delregion Østfold i perioden 2020-2022. 
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4.1 Moss kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 49 668 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 548 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   387 

UngMusikk  Fast medlem fra  2020 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 1.08. 2020- 2022  200 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Østfold:  

Fredrikstad, Sarpsborg, Indre 
Østfold, Rakkestad. 
Våler kjøper tjenester fra Moss. 
Skiptvedt kjøper tjenester fra 
Indre Østfold 
Hospitant: 
Halden 

 

Aktivitet i perioden 2020-2022 

a. 2020-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Moss kommune har 
deltatt 

 
UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Moss 

kommune har kunnet delta på i 2020-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Moss kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

 

2021 - et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Digitalt dirigent- kurs for unge dirigentspirer 50000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypningsprogram 

10000 

Konsert på Sentralen for elever på UngMusikks 
talentprogram 

10000 

Sum 70 000kroner 

 

 Mesterklasser 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 

timene. Elever fra Moss kulturskole har vært aktivt med i disse klassene. En mesterklasse koster 

ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  
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Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2020-2022 8 (fordelt på gitar, 
klarinett, slagverk, stryk) 

17 10 128 000 kroner 

 

 

 Talentundervisning  

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. En elev fra Moss har vært aktiv i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt. 

 

Periode 
 

Instrumenter i perioden Antall elever 
totalt  

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad 
dekket av 
UngMusikk 

2020-2022 1 (fiolin) 4 4 32 000 
kroner 

 

 

b. 2020-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Moss kommune har 
deltatt 

 
De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion 

Østfold 

Cellofest 

 

Del 1: 2021 

Del 2: 2022 

Fredrikstad 

kulturskole  

Fredrikstad, Moss, 

Sarpsborg og Vestby 

kulturskoler 

25000 

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

 

NMH 

6000 

 

Pianofest Moss kulturskole Tilbud til alle kulturskoler i 

region Øst og Vestby 

36500 

Sum   67 500 kroner 
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c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for Moss 
kommune 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 471 000kroner 
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d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Moss kommune 
       Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Cellofest 

 

Del 1: 2021 

Del 2: 2022 

 

Fredrikstad 

kulturskole  

Fredrikstad, Moss, 

Sarpsborg og Vestby 

kulturskoler 

20000 

 

Bratsjseminar 

 

Moss Kulturskole  Sarpsborg, Fredrikstad, 

Indre Østfold og Ås 

kulturskoler 

 

NMH 

  

8000 

  

Inspirasjonsseminar 

Trombone 

 

Moss kulturskole Moss og Fredrikstad 

kulturskole 

 

NMH – Sverre Riise 

5000 

 

Jazz og 

improseminar – 

vokalelever 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Indre Østfold kulturskole 

Noen plasser til andre 

elever i region Øst 

 

Improbasen 

22000 

 

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

 

NMH 

6000 

 

Musikkfatet – 

workshop piano 

 

Indre Østfold 

Kulturskole 

Region Øst kulturskoler 13000  

Saxofon-seminar i 

Østfold 

 

Sarpsborg og 

Fredrikstad 

kulturskoler 

Sarpsborg, Fredrikstad, 

Moss og Indre Østfold 

34200 

Brass Brothers Fredrikstad 

kulturskole. Flyttet 

pga pandemi 

 

Hele regionen 

100000 

Orkesterprosjekt Under planlegging. 

Budsjett ikke klart. 

Setter inn 50 000 for 

2022 

Hele regionen 50000 

Fløytedag med 5 på 

tvers 

Moss kulturskole + Alle skolene i regionen 36175 
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Jazz vokaldag- 

seminar med 

improbasen 

Indre Østfold Hele regionen 22140 

Sum   316 515 kroner 

 
 
e. Oppsummering 

 
Moss kommune har vært med på flere større prosjekter i perioden og er aktivt med i 

planleggingen av tiden fremover. Flere elever og lærere har deltatt på mesterklasser og i 

talentprogrammet. Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har kunnet delta på aktiviteter 

som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle aldersgrupper og på ulike nivåer har hatt 

glede av tilbudene i UngMusikk. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

2020-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Moss kommune  

297 500 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Moss kommune 

1 787 515 kroner 

2020 – 2022:Tilskudd fra Moss kommune til UngMusikk i perioden 200  000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Moss kommune til UngMusikk fra 2023  80 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Moss kulturskole, Espen Rønneberg-Giertsen: 

Moss kulturskole ønsker videre deltagelse i UngMusikk av flere grunner. UngMusikk inviterer 

kulturskolene i vår region til samarbeid om prosjekter og felles tenking rundt elev er og lærere. Det 

i seg selv er svært verdifullt. Vi ser også at samarbeidet medfører at elever fra ulike kommuner 

inspireres og blir forbilder for hverandre, og at musikalske vennskap og miljøer skapes. Lærerne 

henter motivasjon i andre kollegaer og deres elever, de finner inspirasjon av samarbeidet med 

NMH og de får nye dimensjoner i gjerningen som kulturskolelærere. I tillegg utfordrer det oss på å 

lage gode, kreative tiltak som mest sannsynlig ikke hadde sett dagens lys uten UngMusikk.  

 

 
 

Espen Rønneberg-Giertsen 
Rektor og avdelingsleder 
 
Telefon: 940 11 268 
espen.ronneberg-giertsen@moss.kommune.no 
 
Moss kulturskole 
Fjellveien 1 
1501 Moss 
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4.2 Våler kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2021): 5913 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): Ikke oppgitt. Kjøper tjenester 
av Moss kommune 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   Ikke oppgitt. Kjøper tjenester 
av Moss kommune 

UngMusikk  Fast medlem fra 2022 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 1.08. 2020- 2022  20 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Østfold:  

Fredrikstad, Sarpsborg, Indre 
Østfold, Rakkestad, Moss. 
Skiptvedt kjøper tjenester fra 
Indre Østfold 
Hospitant: 
Halden 

 
 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for Våler 
kommune 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 
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Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 471 000kroner 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Våler kommune 
       Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Cellofest 

 

Del 1: 2021 

Del 2: 2022 

 

Fredrikstad 

kulturskole  

Fredrikstad, Moss, 

Sarpsborg og Vestby 

kulturskoler 

20000 

 

Bratsjseminar 

 

Moss Kulturskole  Sarpsborg, Fredrikstad, 

Indre Østfold og Ås 

kulturskoler 

 

NMH 

  

8000 

  

Inspirasjonsseminar 

Trombone 

 

Moss kulturskole Moss og Fredrikstad 

kulturskole 

 

NMH – Sverre Riise 

5000 

 

Jazz og 

improseminar – 

vokalelever 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Indre Østfold kulturskole 

Noen plasser til andre 

elever i region Øst 

 

Improbasen 

22000 

 

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

 

NMH 

6000 

 

Musikkfatet – 

workshop piano 

 

Indre Østfold 

Kulturskole 

Region Øst kulturskoler 13000  
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Saxofon-seminar i 

Østfold 

 

Sarpsborg og 

Fredrikstad 

kulturskoler 

Sarpsborg, Fredrikstad, 

Moss og Indre Østfold 

34200 

Brass Brothers Fredrikstad 

kulturskole. Flyttet 

pga pandemi 

 

Hele regionen 

100000 

Orkesterprosjekt Under planlegging. 

Budsjett ikke klart. 

Setter inn 50 000 for 

2022 

Hele regionen 50000 

Fløytedag med 5 på 

tvers 

Moss kulturskole + Alle skolene i regionen 36175 

Jazz vokaldag- 

seminar med 

improbasen 

Indre Østfold Hele regionen 22140 

Sum   316 515 kroner 

 
 
c. Oppsummering 

 
Våler kommune er aktivt med i UngMusikk gjennom Moss kommune fra 2022.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette.  

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Våler kommune 

1 787 515 kroner 

2020 – 2022:Tilskudd fra Våler kommune til UngMusikk i perioden 20  000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Moss kommune til UngMusikk fra 2023  20 000 kroner pr år 
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4.3 Sarpsborg kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 57 372 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 703 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   260 

UngMusikk  Fast medlem fra 2020 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 1.08.2020- 2022  200 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Østfold:  

Fredrikstad, Moss, Indre 
Østfold, Rakkestad 
Våler kjøper tjenester fra Moss. 
Skiptvedt kjøper tjenester fra 
Indre Østfold 
Hospitant: 
Halden 

 

Aktivitet i perioden 2020-2022 

a. 2020-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Sarpsborg kommune 
har deltatt 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Sarpsborg 

kommune har kunnet delta på i 2020-2021 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Sarpsborg kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

 

2021 - et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Digitalt dirigent- Kurs for unge dirigentspirer 50000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/fordypnings 
program 

10000 

Konsert på Sentralen for elever på UngMusikks 
talentprogrammet 

10000 

Sum 70 000 kroner 

 

 

 Mesterklasseprogrammet 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisning sår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 
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timene. Elever fra Sarpsborg har vært aktivt med i disse klassene. En mesterklasse koster ca kr 16 

000 pr år pr instrumentgruppe.  

  

Periode Antall 
mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket av 
UngMusikk 

2020-2022 1 - fløyte 4 1 16 000 kroner 

 

 

b. 2020-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Sarpsborg kommune 
har deltatt 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2021 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Cellofest 

 

Del 1: 2021 

Del 2: 2022 

Fredrikstad 

kulturskole  

Fredrikstad, Moss, 

Sarpsborg og Vestby 

kulturskoler 

25000 

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

NMH 

6000 

 

Filmprosjekt fløyte Sarpsborg kulturskole Lokalt 

Våren 21 

4000 

Fløyteensemble på 

tvers 

Sarpsborg kulturskole Fordypningselever ved 

Sarpsborg og Fredrikstad 

kulturskoler o 

Greåker vgs.  

4000 

Pianofest Moss kulturskole Tilbud til alle kulturskoler i 

region Øst og Vestby 

36500 

Viken klarinett-kort Nordre Follo, Ås, 

Sarpsborg, 

Fredrikstad, Ski vgs 

3 seminarer for 

klarinettister i variert alder 

som øver mot konsert 

30000 

Sum   105 500kroner 
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c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Sarpsborg kommune 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår og 
høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i UngMusikk 10000 

Opera Ung. For Ski og Greåker vgs. Arrangementet vil flyttes 
til andre vg. skoler i 2023.  
Støtte fra Sparebankstiftelsen 656 000 kroner over 2 år + 
UngMusikk midler 

450000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, Fredrikstad. 
Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil følge 
en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  2 021 000kroner 
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d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Sarpsborg kommune 
                   Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Cellofest 

 

Del 1: 2021 

Del 2: 2022 

Fredrikstad 

kulturskole  

Fredrikstad, Moss, 

Sarpsborg og Vestby 

kulturskoler 

20000 

 

Bratsjseminar 

 

Moss Kulturskole  Sarpsborg, Fredrikstad, 

Indre Østfold og Ås 

kulturskoler 

NMH 

8000 

  

Låtskriverkurs 

 

Indre Østfold 

kulturskole  

Kulturskoler i region Øst 20000 

 

 

Jazz og 

improseminar – 

vokalelever 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Indre Østfold kulturskole 

Noen plasser til andre 

elever i region Øst 

Improbasen 

22000 

 

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

NMH 

6000 

 

Musikkfatet – 

workshop piano 

 

Indre Østfold 

Kulturskole 

Region Øst kulturskoler 13000  

Saxofon-seminar i 

Østfold 

 

Sarpsborg og 

Fredrikstad 

kulturskoler 

Sarpsborg, Fredrikstad, 

Moss og Indre Østfold 

34200 

Fløyteensemble på 

tvers 

Sarpsborg kulturskole Fordypningselever ved 

Sarpsborg og Fredrikstad 

kulturskoler o 

Greåker vgs.  

4000 

Brass Brothers Fredrikstad 

kulturskole. Flyttet 

pga pandemi 

 

Hele delregionen 

100000 

Orkesterprosjekt Under planlegging. 

Budsjett ikke klart. 

Setter inn 50 000 for 

2022 

Hele regionen 50000 

Fløytedag med 5 på 

tvers 

Moss kulturskole + Alle skolene i regionen 36175 

Jazz vokaldag med 

Improbasen 

Indre Østfold Hele regionen 22140 

Sum   335 515 kroner 
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e. Oppsummering 
 
Sarpsborg kommune kom med i UngMusikk i 2020. Kulturskolen har vært med på flere regionale 

prosjekter i perioden og er aktivt med i planleggingen fremover. Noen elever og lærere har deltatt 

på mesterklasser. Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har kunnet delta på aktiviteter 

som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle aldersgrupper og på ulike nivåer har ha tt 

glede av tilbudene i UngMusikk. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

2020-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Moss kommune  

191 500 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Moss kommune 

2 356 515 kroner 

2020 – 2022:Tilskudd fra Moss kommune til UngMusikk i perioden 200  000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Moss kommune til UngMusikk fra 2023  80 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Sarpsborg kulturskole, Gisle Haus 

I Sarpsborg kulturskole har vi i noen utfordringer med å bygge alle fagmiljøene så sterke og gode 

for elevene som vi ønsker. Med relativt få elever er det vanskelig å utvikle for eksempel ønskede 

samspillarenaer som er viktige for elevenes motivasjon og utvikling. Gjennom samarbeid med 

andre kommuner i UngMusikk har vi erfart gode muligheter for å styrke dette arbeidet, og kunne 

gi et styrket tilbud til elevene. Utvidet kolleganettverk for kulturskolens ansatte er også en positiv 

konsekvens av utvidet samarbeid, og tilgang til kompetanse fra Norges musikkhøgskole både i 

prosjekter og gjennom mesterklasser bidrar også til vår interesse for deltagelse i UngMusikk.  

Vi er fortsatt unge medlemmer i UngMusikk og føler at vi har mer å hente av faglig utbytte, og ser 

frem til å følge videre utvikling for å styrke vårt kulturskoletilbud.  

 

Med vennlig hilsen 
Gisle Haus 
Teamleder/rektor kulturskolen 
Sarpsborg kommune 
Mobil 91860452 
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4.4  Fredrikstad kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 83 193 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 797 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   367 

UngMusikk  Fast medlem fra  2020 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 1.08.2020- 2022  250 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Østfold:  

Moss, Sarpsborg, Indre Østfold, 
Rakkestad 
Våler kjøper tjenester fra Moss. 
Skiptvedt kjøper tjenester fra 
Indre Østfold 
Hospitant: 
Halden 

 

Aktivitet i perioden 2020-2022 

a. 2020-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Fredrikstad kommune 
har deltatt 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Fredrikstad 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Fredrikstad kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

UngMusikk- talent konsert. 20000 

Samling elever ved UngMusikk sitt talentprogram. 10000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. 
Støtte fra Sparebankstiftelsen 
Kr. 150.000,- over 2 år 
 

75000 

Sum 105 000 kroner 

 

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Digitalt dirigent-  50000 
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Kurs for unge dirigentspirer  

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/ fordypnings  
program 

10000 

Konsert på Sentralen elever på UngMusikk- 
talentprogrammet 

35000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. 
Støtte fra Sparebankstiftelsen 
Kr. 150.000,- over 2 år 

75000 

Sum 170 000 kroner 

 

 

 Mesterklasseprogrammet 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer.  Lokal lærer er tilstede på 

timene. Elever fra Fredrikstad kommune har vært aktivt med i disse klassene. En mesterklasse 

koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall elever Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2020-2022 8 (fordelt på fløyte, 
piano, saksofon, stryk, 
grovmessing) 

14 9 128 000 kroner 

 

 

 Talentundervisningsprogrammet 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. 5 elever fra Fredrikstad har vært aktive i dette programmet.  

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt.  

 

Periode 
 

Instrumenter i 
perioden 

Antall elever 
totalt  

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2020-2022 1 - Fløyte 5 5 40 000 kroner 
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b. 2020-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Fredrikstad 
kommune har deltatt 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

2021 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Cellofest 

 

Del 1: 2021 

Del 2: 2022 

Fredrikstad 

kulturskole  

Fredrikstad, Moss, 

Sarpsborg og Vestby 

kulturskoler 

25000 

 

Lokalt 

Fløyteensemble 

 

Fredrikstad 

kulturskole 

Lokalt 5000  

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

 

NMH 

6000 

 

Fløyteensemble på 

tvers 

Sarpsborg kulturskole Fordypningselever ved 

Sarpsborg og Fredrikstad 

kulturskoler o 

Greåker vgs.  

4000 

Viken klarinett-kort Nordre Follo, Ås, 

Sarpsborg, 

Fredrikstad, Skivgs 

3 seminarer for 

klarinettister i variert alder 

som øver mot konsert 

30000 

Pianofest Moss kulturskole Tilbud til alle kulturskoler i 

region Øst og Vestby 

36500 

Sum   106 500 kroner 

 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Fredrikstad kommune 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 
2022: Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   

100000 
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Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 
 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmoni (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 
 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 
2022: Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine 
egne konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever 
på å planlegge og gjennomføre egne 
konserter/arrangmenter 

20000 

  

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, 
stryk, finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 866 000 kroner 

 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Fredrikstad kommune 
                 Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 
Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Cellofest 

 

Del 1: 2021 

Del 2: 2022 

Fredrikstad 

kulturskole  

Fredrikstad, Moss, 

Sarpsborg og Vestby 

kulturskoler 

20000 

 

Horn og trompetdag 

 

Fredrikstad 

kulturskole 

Lokalt 6000 
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Bratsjseminar 

 

Moss Kulturskole  Sarpsborg, Fredrikstad, 

Indre Østfold og Ås 

kulturskoler 

NMH 

8000 

  

Inspirasjonsseminar 

Trombone 

 

Moss kulturskole Moss og Fredrikstad 

kulturskole 

 

NMH – Sverre Riise 

5000 

 

Låtskriverkurs 

 

Indre Østfold 

kulturskole  

Kulturskoler i region Øst 20000 

 

Jazz og 

improseminar – 

vokalelever 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Indre Østfold kulturskole 

Noen plasser til andre 

elever i region Øst 

Improbasen 

22000 

 

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

NMH 

6000 

 

Musikkfatet – 

workshop piano 

 

Indre Østfold 

Kulturskole 

Region Øst kulturskoler 13000  

Saxofon-seminar i 

Østfold 

 

Sarpsborg og 

Fredrikstad 

kulturskoler 

Sarpsborg, Fredrikstad, 

Moss og Indre Østfold 

34200 

Fløyteensemble på 

tvers 

Sarpsborg kulturskole Fordypningselever ved 

Sarpsborg og Fredrikstad 

kulturskoler o 

Greåker vgs.  

4000 

Brass Brothers Fredrikstad 

kulturskole. Flyttet 

pga pandemi 

Hele regionen 100000 

Orkesterprosjekt Under planlegging. 

Budsjett ikke klart. 

Setter inn 50 000 for 

2022 

Hele regionen 50000 

Fløytedag med 5 på 

tvers 

Moss kulturskole + Alle skolene i regionen 36175 

Jazz vokaldag med 

Improbasen 

Indre Østfold Alle kulturskolene + Askim 

vg. 

22140 

Sum   346 515 kroner 

 

e. Oppsummering 
 

Fredrikstad kommune har tatt aktivt del i både sentrale og regionale prosjekter som har vært 

tilbudt i UngMusikk. De er også aktivt med i planleggingen av prosjekter fremover. Flere elever og 

lærere har deltatt på mesterklasser og i talentprogrammet. Skolens ledelse har lagt til rette for at 
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lærerne har kunnet delta på aktiviteter som er organisert gjennom UngMusikk. Elever i alle 

aldersgrupper og på ulike nivåer har hatt glede av tilbudene i UngMusikk.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

2020-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Fredrikstad kommune  

549 500 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Fredrikstad kommune 

2 212 515 kroner 

2020 – 2022:Tilskudd fra Fredrikstad kommune til UngMusikk i 
perioden 

250  000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Fredrikstad kommune til UngMusikk fra 2023  100 000 kroner pr år 

 

 

Uttalelse fra avdelingsleder for kulturskolen i Fredrikstad, Lasse Michael Houmark:  

Kulturskolen i Fredrikstad ser verdien av å være med i UngMusikk. Å være partner i et fel lesskap 

med fokus på samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer innen musikk er utviklende for 

Kulturskolen i Fredrikstad som en kompetent virksomhet i regionen. UngMusikk er med på å gi 

kulturskolelæreren et utvidet handlingsrom for å få gjennomført aktiviteter som er til det beste for 

kulturskoleeleven. Allerede har det gitt rammer for fruktbart faglig samarbeid, hvor mer -

opplevelsen til eleven er i fokus. Verdien for eleven i å kunne identifisere seg med et større faglig 

nettverk gir motivasjon og pågangsmot for videre utvikling som musikant; samt at det gir lærer et 

større faglig nettverk hvori de erfaringer de møter er med på å utvikle deres egen kompetanse.  

Vennlig hilsen 

Lasse Michael Houmark 

 
Avdelingsleder 
Kulturskolen i Fredrikstad 
Kulturetaten 
Mob: +4795853097 
Tel: +4769959674 
E-post: lashou@fredrikstad.kommune.no 
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4.5  Indre Østfold kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 45 201 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 617 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   449 

UngMusikk  Fast medlem fra 2021 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 1.08.2021- 2022  120 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Østfold:  

Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, 
Rakkestad 
Våler kjøper tjenester fra Moss. 
Skiptvedt kjøper tjenester fra 
Indre Østfold 
Hospitant: 
Halden 

 

Aktivitet i perioden 2021-2022 

a. 2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Indre Østfold kommune har 
deltatt 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Indre Østfold 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Indre Østfold kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings  
program 
 

10000 

Konsert på Sentralen elever på UngMusikk- 
talentprogrammet 

35000 

Sum 45 000 kroner 

 

 

 Mesterklasseprogrammet  

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer. Lokal lærer er tilstede på 
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timene. 27 elever fra Indre Østfold kulturskole har vært aktivt med i disse klassene. En 

mesterklasse koster ca kr 16 000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser i 
perioden 

Antall 
elever 

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2021-2022 12 (fordelt på piano, 
finmessing, fløyte, sang, 
stryk, rytmisk, saksofon) 

27 12 192 000 kroner 

 

 

 Talentundervisningsprogrammet 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. Elever fra Indre Østfold kulturskole har vært aktive i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev.   

 

Periode 
 

Instrumenter i 
perioden 

Antall elever 
totalt  

Antall 
involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2021-2022 4 (fordelt på trompet, 
piano, bratsj, cello) 

14 7 112 000 
kroner 

 

 

b. 2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Indre Østfold kommune 
har deltatt 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

2021 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion 

Østfold 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

NMH 

6000 

 

Folkemusikk med 

kjerringrokk 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Indre Østfold 

Follo 

Kjerringrokk 

15405  

 

Pianofest Moss kulturskole Tilbud til alle kulturskoler i 

region Øst og Vestby 

 

36500 

Bratsjseminar            

Indre Østfold  

Indre Østfold 

kulturskole 

 5000 

Trompetseminar kr  Indre Østfold  15000 
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Sum   77 905 kroner 

 

 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for Indre 
Østfold kommune 

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmoni (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 866 000 kroner 
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d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Indre Østfold kommune  

                  Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

2022 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Bratsjseminar 

 

Moss Kulturskole  Sarpsborg, Fredrikstad, 

Indre Østfold og Ås 

kulturskoler 

 

NMH 

8000 

  

Låtskriverkurs 

 

Indre Østfold 

kulturskole  

Kulturskoler i region Øst 20000 

 

 

Jazz og 

improseminar – 

vokalelever 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Indre Østfold kulturskole 

Noen plasser til andre 

elever i region Øst 

Improbasen 

22000 

 

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

 

NMH 

6000 

 

Kammerprosesser 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Lokalt 11000 

 

Musikkfatet – 

workshop piano 

 

Indre Østfold 

Kulturskole 

Region Øst kulturskoler 13000  

Saxofon-seminar i 

Østfold 

 

Sarpsborg og 

Fredrikstad 

kulturskoler 

Sarpsborg, Fredrikstad, 

Moss og Indre Østfold 

34200 

Brass Brothers Fredrikstad 

kulturskole. Flyttet 

pga pandemi 

Hele delregionen 100000 

Orkesterprosjekt Under planlegging. 

Budsjett ikke klart. 

Setter inn 50 000 for 

2022 

Hele regionen 50000 

Fløytedag med 5 på 

tvers 

Moss kulturskole + Alle skolene i regionen 36175 

Blås i det og groove- 

gehørspill, rytme og 

bevegelse 3 dager 

Indre Østfold Rakkestad kulturskole + 

Askim vg. 

42105 

Jazz vokaldag med 

Improbasen 

Indre Østfold Alle kulturskolene + Askim 

vg. 

22140 
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Sum   364 620kroner 

 

e. Oppsummering 
Indre Østfold kommune har deltatt svært aktivt i både sentrale og regionale prosjekter i den korte 

perioden de har vært med i UngMusikk. De er også aktivt med i planleggingen av prosjekter 

fremover. Et stort antall elever og lærere har deltatt på mesterklasser og i talentprogrammet. 

Skolens ledelse har lagt til rette for at lærerne har kunnet delta på aktiviteter som er organisert 

gjennom UngMusikk sammen med sine elever. Elever i alle aldersgrupper og på ulike nivåer har 

hatt glede av tilbudene i UngMusikk. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av dette. 

 

2020-2021: Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Indre Østfold kommune  

426 905 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Indre Østfold kommune 

2 230 620 kroner 

2020 – 2022: Tilskudd fra Indre Østfold kommune til UngMusikk i 
perioden 

120  000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Indre Østfold kommune til UngMusikk fra 
2023  

80 000 kroner pr år 

 

 
Uttalelse fra enhetsleder kulturskole og enhetsleder kulturutvikling, Øyvind Lunde:  

Vi vil være med i UngMusikk fordi det gir våre lærere gode muligheter til å få til prosjekter 
som er til inspirasjon og læring for mange av våre elever. Det er viktig at ordningen 
treffer elever på mellomnivå slik at vi kan nå ut til en større elevgruppe og der kunne 
vekke interesse for videre satsing. Samarbeid i UngMusikk gir også elevene våre gode 
muligheter til mesterklasser/workshops og talentprogram i samarbeid med NMH. Her 
treffer de elever fra andre kommuner som kan virke motiverende. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Øyvind Lunde 

Enhetsleder kulturskole og enhetsleder 

kulturutvikling 

Indre Østfold kommune 

952 58 943 

 
 
 
  



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

136 

 

 

4.6  Rakkestad kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 8 222 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 144 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   84 

UngMusikk  Fast medlem fra 2022 

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 20 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Østfold:  

Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, 
Indre Østfold 
Våler kjøper tjenester fra Moss. 
Skiptvedt kjøper tjenester fra 
Indre Østfold 
Hospitant: 
Halden 

 

Aktivitet i 2021 -2022 

a. Regionale prosjekter og aktiviteter der Rakkestad kommune har deltatt 
De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2021 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

 

NMH 

6000 

 

Filmprosjekt fløyte Sarpsborg kulturskole Lokalt 

Våren 21 

4000 

Pianofest Moss kulturskole Tilbud til alle kulturskoler i 

region Øst og Vestby 

36500 

Sum   46 500 kroner 

 

b. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Rakkestad kommune 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene i 2019-2022 som 

har vært tilbudt kommunene uten ekstra kostnad gjennom tilskudd fra UngMusikks sentralt. 
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Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet. 

 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale aktiviteter der Rakkestad kommune kan delta i 2022:  

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 
 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 
 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangmenter 

20000 

  

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 866 000 kroner 
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c. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Rakkestad kommune 
Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Låtskriverkurs 

 

Indre Østfold 

kulturskole  

Kulturskoler i region Øst 20000 

 

 

Jazz og 

improseminar – 

vokalelever 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Indre Østfold kulturskole 

Noen plasser til andre 

elever i region Øst 

 

Improbasen 

22000 

 

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

 

NMH 

6000 

 

Musikkfatet – 

workshop piano 

 

Indre Østfold 

Kulturskole 

Region Øst kulturskoler 13000  

Brass Brothers Fredrikstad 

kulturskole. Flyttet 

pga pandemi 

 

Hele delregionen 

100000 

Orkesterprosjekt Under planlegging. 

Budsjett ikke klart. 

Setter inn 50 000 for 

2022 

Hele regionen 50000 

Fløytedag med 5 på 

tvers 

Moss kulturskole + Alle skolene i regionen 36175 

Blås i det og groove- 

gehørspill, rytme og 

bevegelse 3 dager 

Indre Østfold Rakkestad kulturskole + 

Askim vg. 

42105 

Jazz vokaldag med 

Improbasen 

Indre Østfold Alle kulturskolene + Askim 

vg. 

22140 

Sum   311 420 kroner 

 

 

d. Oppsummering 
 

Rakkestad kommune kom med i UngMusikk i 2022, men har likevel vært med i noen regionale 

aktiviteter i 2021.   

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av tilbudene de har fått og kan 

være med på i 2022. 
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2020-2021:Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Rakkestad kommune  

46 500 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Rakkestad kommune 

2 177 420 kroner 

2021:Tilskudd fra Rakkestad kommune til UngMusikk i perioden 0 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Rakkestad kommune til UngMusikk fra 2023  20 000 kroner pr år 

 

 

Uttalelse fra rektor i Rakkestad kulturskole: 

Vi i Rakkestad kommune har tidligere stått utenfor denne ordningen, men fra 2022 er vi 
endelig med. Rakkestad er en liten kommune med begrensede ressurser på kulturfeltet, 
og vi ser det som en stor fordel å benytte mulighetene Ung Musikk gir oss. Både til 
fordypningstilbud, interkommunale samarbeid og til å planlegge og gjennomføre egne 
prosjekter – enten det dreier seg om breddetilbud som når ut til alle barn og unge i 
kommunen, eller tilbud spisset mot kulturskoleelever. 

Vennlig hilsen 
Isak Anderssen  
Rektor/enhetsleder Rakkestad kulturskole  
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4.7  Halden kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 31 387 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 351 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   172 

UngMusikk  Hospitant i 2022 

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 5 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Østfold:  

Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, 
Indre Østfold, Rakkestad 
Våler kjøper tjenester fra Moss. 
Skiptvedt kjøper tjenester fra 
Indre Østfold 
 

 

Aktiviteter i 2022 som Halden kommune kan delta på 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Halden kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene som 

har vært tilbudt 2019-2022 uten ekstra kostnad for kommunene. 

Nedenfor følger en oversikt over sentrale aktiviteter som hospitantkommunene er invitert til å 

delta på i 2022. 

 

2022  

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 
 

200000 
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Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. Fra januar 2022: 
Ås, Fredrikstad, Kongsberg, Hole, Hadeland 
Åpent for alle skoler.   
Støtte fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

100000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, slagverk, 
rytmisk 

160000 

Annet 50000 

Sum  1 151 000 kroner 

 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Halden kommune 
                  Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  

 

2022 

Navn Sted Samarbeid Mottatt tilskudd 

fra UngMusikk, 

delregion Østfold 

Låtskriverkurs 

 

Indre Østfold 

kulturskole  

Kulturskoler i region Øst 20000 

 

 

Jazz og 

improseminar – 

vokalelever 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Indre Østfold kulturskole 

Noen plasser til andre 

elever i region Øst 

 

Improbasen 

22000 

 

 

Østfold 

fløytefestival 

 

Indre Østfold 

kulturskole 

Moss, Fredrikstad, 

Sarpsborg, Rakkestad, 

Halden og Indre Østfold 

kulturskole 

 

NMH 

6000 
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Musikkfatet – 

workshop piano 

 

Indre Østfold 

Kulturskole 

Region Øst kulturskoler 13000  

Brass Brothers Fredrikstad 

kulturskole. Flyttet 

pga pandemi 

 

Hele regionen 

100000 

Orkesterprosjekt Under planlegging. 

Budsjett ikke klart. 

Setter inn 50 000 for 

2022 

Hele regionen 50000 

Fløytedag med 5 på 

tvers 

Moss kulturskole + Alle skolene i regionen 36175 

Jazz vokaldag med 

Improbasen 

Indre Østfold Alle kulturskolene + Askim 

vg. 

22140 

Sum   269 315 kroner 

 

c. Oppsummering 
 

Halden kommune er med i UngMusikk som hospitantkommune i 2022. Det betyr at kommunen 

kan være med på alle tiltak som tilbys sentralt og regionalt, men kan ikke selv søke om midler til 

prosjekter. Kommunen kan imidlertid søke om støtte sammen med en medlemskommune. 

Hospitantmedlemsskap gjelder for ett år. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av et hospitantmedlemsskap 

for 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk som kan være aktuelle for Halden kommune 

1 420 315 kroner 

2022:Tilskudd fra Halden  kommune til UngMusikk som hospitant  i 
2022 

5000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Halden kommune til UngMusikk fra 2023:   60 000 kroner pr år 
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5. Midtregionen  
 (Kongsberg og Øvre Eiker) 
 

 
 
 
 

Prosjekter og aktiviteter i 2020-2022 
Delregion Midtregionen er den nest minste delregionen i UngMusikk når det gjelder innbyggertall.  

Følgende kommuner deltar i Midtregionen: 

Kongsberg (fra 1.08-2020) 

Øvre Eiker (fra 2022) 

 

Kongsberg videregående skole er med som deltakere gjennom Viken fylkeskommune. 

Siden det er få deltakere fra Midtregionen, er det enda ikke tilsatt egen koordinator for 

delregionen.  

Delregionen har sitt eget budsjett og det er en målsetting at en stor del av budsjettet til 

UngMusikk skal tilfalle delregionene.  

Midtregionen har for 2022 et rammebudsjett på 280 000 kroner 

I tillegg til aktivitetene som står oppført i tabellene som tilbud til elevene, har lærerne fått tilbud 

om videreutdanningskurs på NMH, instrumentrelaterte fagdager, pedagogdager m.m., dekket av 

UngMusikk og Norges musikkhøgskole.  

På de neste sidene følger oversikter over prosjekter og aktiviteter som har vært tilbudt 

kommunene i Midtregionen i de årene de har vært med i perioden 2020-2022.  
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5.1  Kongsberg kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 27 694 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 788 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   657 

UngMusikk  Fast medlem fra 2020 

Medlemstilskudd til UngMusikk i perioden 1.08.2020 - 2022 Kr 120 000 (2020-2021) + kr 
60 000 (2022) =  
180 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Midtregionen:  

Øvre Eiker. Flesberg kjøper 
tjenester fra Kongsberg 

 

Aktivitet i perioden 2020-2022 

a. 2020-2021: Sentrale prosjekter og aktiviteter der Kongsberg kommune 
har deltatt 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle aktivitetene som Kongsberg 

kommune har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter der Kongsberg kommune har deltatt. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

 Aktiviteter og prosjekter  

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Seminarer med orgelelever fra UngMusikk. 
Støtte fra Sparebankstiftelsen 
Kr. 150.000,- over 2 år 
 

75000 

Sum 75 000 kroner 

 

2021 et år preget av mange utsettelser pga koronapandemien 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Digitalt dirigent-  
Kurs for unge dirigentspirer  

50000 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/ fordypnings  
program 
 

10000 

Sum 60 000 kroner 
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 Mesterklasseprogrammet 

Kulturskoler og videregående skoler får tilbud om å delta på mesterklasser med NMH-lærere 

innenfor sin instrumentgruppe. Mesterklassene gjennomføres 4 ganger pr undervisningsår. Det er 

ikke prøvespill til disse mesterklassene, kun anbefaling fra egen lærer. Lokal lærer er tilstede på 

timene. Elever fra Kongsberg har vært aktivt med i disse klassene. En mesterklasse koster ca kr 16 

000 pr år pr instrumentgruppe.  

 

Periode Antall mesterklasser 
i perioden 

Antall 
elever 

Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket 
av UngMusikk 

2020-2022 6 (fordelt på messing, 
gitar, sang, piano) 

7 6 96 000 kroner 

 

 

 Talentundervisningsprogrammet 

Elever i UngMusikk kan prøvespille for opptak til talentundervisningsprogrammet i UngMusikk. I 

dette programmet får elevene undervisning av NMH-lærer i 8 timer fordelt over 

undervisningsåret. Lokal lærer er tilstede på timene. Det tas opp 20-30 elever til dette 

programmet hvert år. Elever fra Kongsberg har vært aktive i dette programmet. 

Talentundervisningen koster ca kr 8000 pr elev. Flere av elevene har vært med i dette 

programmet i flere år og står oppført for hvert år de har deltatt.   

 

Periode 
 

Instrumenter i 
perioden 

Antall 
elever 
totalt  

Antall involverte 
lokale lærere 

Kostnad dekket av 
UngMusikk 

2020-2022 1 - slagverk 2 2 16 000 
kroner 

 

 

b. 2020-2021: Regionale prosjekter og aktiviteter der Kongsberg kommune 
har deltatt 

2020 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Seminar med Tanja Orning  
 

15000 

Sum 15 000 kroner 

 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Kongsberg kommune 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
• Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike 

trinn vår og høst.  Prosjektet avsluttes med 
fysiske prøver med øvingsorkester og konsert. 

• Mesterklasser i direksjon  

200000 
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Åpent for alle 
Tilskudd fra Sparebankstiftelsen 
“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

 

125000 
 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Vår og høst 2022  

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 
 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 496 000 kroner 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Kongsberg kommune 
      Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  
 

2022 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Tidligmusikkprosjekt Kongsberg og Øvre 
Eiker 

15 000 kroner 
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e. Oppsummering 
 

Kongsberg kommune har vært alene som deltaker i Midtregionen frem til 2022. Skolen har 

dermed vært med i noen av de sentrale aktivitetene, blant annet på mesterklasser og i 

talentundervisning, men har i mindre grad hatt aktivitet regionalt gjennom UngMusikk. Dette vil 

forandre seg i tiden fremover, og det legges nå opp til å planlegge aktiviteter sammen med Øvre 

Eiker kulturskole gjennom et eget delregionsbudsjett.  

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av gjennomført og planlagt 

deltakelse 

 

2020-2021: Gjennomførte aktiviteter - sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Kongsberg kommune  

262 000 kroner 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Kongsberg kommune 

1 511 000kroner 

2019 – 2022: Tilskudd fra Kongsberg kommune til UngMusikk i 
perioden 

180 000kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Kongsberg kommune til UngMusikk fra 2023:   60 000 kroner pr år 

 

Uttalelse fra rektor i Kongsberg kulturskole, Irene Bjørnnes: 

Vi opplever at samarbeidet i Ung musikk gir oss muligheter, kompetansepåfyll og 
inspirasjon som vi ikke har mulighet til å klare på egen hånd. Våre musikkelever, både 
fordypningselever og alle andre, fortjener å få de aller beste rammene og muligheter til 
utvikling og inspirerende og lærerike opplevelser. Jeg tror at vi, i en forholdsvis liten 
kommune, klarer det best med den drahjelpen Ung musikk kan gi oss. Vi gleder oss til å 
være med videre og videreutvikle dette flotte samarbeidet.  

  

Irene Bjørnnes 

Rektor i Kongsberg kulturskole  
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5.2  Øvre Eiker kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 19 709 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 332 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   221 

UngMusikk  Fast medlem fra 2022 

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 Kr 40 000 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Midtregionen:  

Kongsberg, Flesberg kjøper 
tjenester fra Kongsberg 

 

Aktivitet i 2022 

c. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Øvre Eiker kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene 

kommunene har kunnet delta på i 2019-2022 gjennom økonomisk støtte fra UngMusikk.  

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet. Nedenfor følger oversikt over sentrale aktiviteter som kan være aktuelle for Øvre Eiker 

kommune. 

 

 Aktiviteter og prosjekter 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
• Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike 

trinn vår og høst.  Prosjektet avsluttes med 
fysiske prøver med øvingsorkester og konsert. 

• Mesterklasser i direksjon  

Åpent for alle 
Tilskudd fra Sparebankstiftelsen 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 
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Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 496 000 kroner 

 

 

d. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Øvre Eiker kommune 
                      Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  
 

2022 

Aktivitet/prosjekt Deltakere Kostnad dekket av 
UngMusikk/Sparebankstiftelsen 

Tidligmusikkprosjekt Kongsberg og Øvre 
Eiker 

15 000 kroner 

 

 

e. Oppsummering 
 

Øvre Eiker kommune ble med i UngMusikk i 2022. Det er planer om felles aktiviteter med 

Kongsberg kommune gjennom egne delregionsmidler 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Øvre Eiker kommune 

1 511 000kroner 

2022:Tilskudd fra Øvre Eiker kommune til UngMusikk i perioden 60 000kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Øvre Eiker kommune til UngMusikk fra 2023:   60 000 kroner pr år 

 

 
Uttalelse fra rektor i Øvre Eiker kulturskole, Åsmund Tvinnereim: 

Øvre Eiker kulturskole har siden vi ble med i Ung Musikk erfart at deltakelsen i ordningen 
sammen med andre kulturskoler 
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har gitt oss nye samarbeidsmuligheter på tvers av kommuner. Dette ser vi allerede har 
styrket vår kulturskole ved at våre elever får muligheter til å delta i nye spennende 
prosjekter. Elever får møte profesjonelle utøvere og elever fra andre kulturskoler i felles 
workshop, seminar og samspill. Vi ser fram til å utvikle flere ulike prosjekter som vi tror 
vil gi motivasjon og utvikling for både elever  
og lærere ved skolen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Åsmund Tvinnereim 
Rektor, Øvre Eiker kulturskole 
 

 
 
Tlf./mobil: 40 91 41 47 
E-post: asmund.tvinnereim@ovre-eiker.kommune.no 
Web: www.ovre-eiker.kommune.no 
 

 
 

  

mailto:asmund.tvinnereim@ovre-eiker.kommune.no
http://www.ovre-eiker.kommune.no/
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6. Fjellregionen  
  

 
 
 

Prosjekter og aktiviteter i 2022 
 

Fjellregionen er den minste delregionen i UngMusikk når det gjelder innbyggertall.  Følgende 

kommuner deltar i UngMusikk i Fjellregionen: 

Hemsedal 

Nes og Flå 

Hol 

Gol 

Ål 

 

Gol videregående skole er med som deltaker gjennom Viken fylkeskommune. 

Det er tilsatt egen koordinator for delregionen fra januar 2022. Delregionskoordinator skal 

inspirere, planlegge og tilrettelegge for aktiviteter og prosjekter i delregionen i samarbeid med 

rektorer og lærere i aktuelle skoleslag.  

Delregionskoordinator har tett kontakt med sentral ledelse i UngMusikk.  

Delregionen har sitt eget budsjett, og det er en målsetting at en stor del av budsjettet til 

UngMusikk skal tilfalle delregionene.  

I tillegg til aktivitetene som står oppført i tabellene som tilbud til elevene, får lærerne tilbud om 

videreutdanningskurs på NMH, instrumentrelaterte fagdager, pedagogdager m.m., dekket av 

UngMusikk og Norges musikkhøgskole.  

På de neste sidene følger oversikt over noen av prosjektene og aktivitetene som vil bli tilbudt 

kommunene i Fjellregionen fra 2022.  

Fjellregionen har for 2022 et rammebudsjett på 510 000 kroner  
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6.1  Hemsedal kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 2 546 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 140 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   74 

UngMusikk  Fast medlem fra 2022 

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 12 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Fjellregionen:  

Nesbyen og Flå, Hol, Gol, Ål 

 

Aktivitet i 2022 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Hemsedal kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene i 

perioden 2019-2022.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter som Hemsedal kommune kan delta på i 

2022. Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det 

sentrale tilbudet.  

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpent for alle 

200000 
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Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning -prøvespill for 2022-2023: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 496 000 kroner 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Hemsedal kommune 
                    Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  
 

2022 

Aktivitet/prosjekt Kostnad 

15. mars: Den klassisk gitarens dag. Samarbeid mellom alle 

kulturskolene i regionen, Foreningen for klassisk gitar og 

UngMusikk.  

11 000 kroner 

Arrangement for Piano og sang Ikke definert 

Seminarer og kurs/konserter innenfor folkemusikk, bl.a. 

hardingfele, kveding m.m. 

Ikke definert 

Opprette fordypningprogram i musikk i regionen i samarbeid 

med UngMusikk 

Ikke definert 

 

 

c. Oppsummering 
 

Hemsedal kommune kom med i UngMusikk i 2022, men er allerede godt i gang med planlegging 

av aktiviteter.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av tilbudene de kan være med 

på i 2022. 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Hemsedal kommune 

1 507 000kroner 

2022:Tilskudd fra Hemsedal kommune til UngMusikk i perioden 12 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Hemsedal kommune til UngMusikk fra 2023  12 000 kroner pr år 
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Uttalelse frå leder for kulturskolen i Hemsedal, Knut Erik Kjøge: 

Forventningar til vidare samarbeid med UngMusikk er å få satt eit større fokus på 

folkemusikk og folkemusikktradisjonane Hallingdal har, som me har hatt utfordirngar med å 

halde ved like lokalt. Tilgangen på fordjupningsprogram i samarbeid med UngMusikk og NMH 

og tilgangen på midlar til lokale og regionale prosjekt har også vore ein avgjerande faktor for 

å inngå eit samarbeid med UngMusikk. 

 

Vennleg helsing 
  

 
  

Knut-Erik Kjøge | Leiar i Kulturskulen 

Hemsedal kommune  

Hemsedalsvegen 2889 

3560 Hemsedal 
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6.2  Nes kommune og Flå kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 4 311 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 171 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   102 

UngMusikk  Fast medlem fra 2022 

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 12 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Fjellregionen:  

Hemsedal, Hol, Gol, Ål 

 

Aktivitet i 2022 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Hemsedal kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene i 

perioden 2019-2022.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter som Nes kommune og Flå kommune 

kan delta på i 2022. Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid  med Norges musikkhøgskole er 

en del av det sentrale tilbudet.  

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 200000 
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Åpen for alle 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning -prøvespill for 2022-2023: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 496 000 kroner 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Nes kommune og Flå 
kommune 

      Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  
 

2022 

Aktivitet/prosjekt Kostnad 

15. mars: Den klassisk gitarens dag. Samarbeid mellom alle 

kulturskolene i regionen, Foreningen for klassisk gitar og 

UngMusikk.  

11 000 kroner 

Arrangement for Piano og sang Ikke definert 

Seminarer og kurs/konserter innenfor folkemusikk, bl.a. 

hardingfele, kveding m.m. 

Ikke definert 

Opprette fordypningprogram i musikk i regionen i samarbeid 

med UngMusikk 

Ikke definert 

 

 

c. Oppsummering 
 

Nes kommune og Flå kommune kom med i UngMusikk i 2022, men er allerede godt i gang med 

planlegging av aktiviteter.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av tilbudene de kan være med 

på i 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Nes kommune og Flå kommune 

1 507 000kroner 
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2022:Tilskudd fra Nes kommune og Flå kommune til UngMusikk i 
perioden 

12 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Nes kommune og Flå kommune til UngMusikk 
fra 2023  

12 000 kroner pr år 

 

 

Uttalelse fra rektor i Nes og Flå kulturskole, Arild Rønsen: 

Nesbyen og Flå kulturskole er helt nye i Ung Musikk fra 01.01.22, sammen med de andre 
skolene i Hallingdalsregionen. Vi har derfor ingen erfaringer å rapportere på så langt, 
men jeg har deltatt i tilsettingsprosessen av regionkoordinator og har møtt en 
profesjonell og positiv organisasjon. Nytilsatt regionkoordinator har allerede vært på 
skolebesøk og møtt personalet, og vi har fått god informasjon om de tiltakene som våre 
elever kan få tilgang til sentralt, f eks mesterklasser på NMH. I tillegg har vi fått 
veiledning i søknadsprosessen for lokale og regionale tiltak og hadde en fin idemyldring 
med koordinatoren. Første regionale tiltak arrangeres allerede om en måned. Dette virker 
lovende og vi ser at dersom vi er aktive og benytter oss av de mulighetene som ligger der 
vil vi få mye igjen for den egenandelen vi betaler inn i prosjektet.  

 

MVH 
 
Arild Rønsen 
Avd.leder Nes og Flå kulturskole/ 
IT-ansvarlig for grunnskolen  
Nes ungdomsskole, Beiavegen 6, 3540 Nesbyen 
Sentralbord: +47 32 06 84 70 
Mobil: +47 901 55 173 
Mail: arild.ronsen@nes-bu.kommune.no  
Hjemmeside: http://www.nes-bu.kommune.no/  

  

mailto:arild.ronsen@nes-bu.kommune.no
http://www.nes-bu.kommune.no/
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6.3  Hol kommune  

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 4 434 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 167 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   80 

UngMusikk  Fast medlem fra 2022 

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 Kr 12 000 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Fjellregionen:  

Hemsedal, Nesbyen og Flå, Gol, 
Ål 

 

Aktivitet i 2022 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for Hol 
kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene i 

perioden 2019-2022.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter som Hol kommune kan delta på i 2022. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 
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Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning -prøvespill for 2022-2023: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 496 000 kroner 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Hol kommune 
                 Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  
 

2022 

Aktivitet/prosjekt Kostnad 

15. mars: Den klassisk gitarens dag. Samarbeid mellom alle 

kulturskolene i regionen, Foreningen for klassisk gitar og 

UngMusikk.  

11 000 kroner 

Arrangement for Piano og sang Ikke definert 

Seminarer og kurs/konserter innenfor folkemusikk, bl.a. 

hardingfele, kveding m.m. 

Ikke definert 

Opprette fordypningprogram i musikk i regionen i samarbeid 

med UngMusikk 

Ikke definert 

 

 

c. Oppsummering 
 

Hol kommune kom med i UngMusikk i 2022, men er allerede godt i gang med planlegging av 

aktiviteter.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av tilbudene de kan være med 

på i 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Hol kommune 

1 507 000kroner 

2022:Tilskudd fra Hol kommune til UngMusikk i perioden 12 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Hol kommune til UngMusikk fra 2023  12 000 kroner pr år 
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Uttalelse fra kulturskolerektor i Hol kommune, Jon Opsahl:  

Hol kommune ønsker å være en deltager i Ung Musikk. Hol kommune ligger i Hallingdal og har om 

lag 4700 innbyggere. Om lag 31% av barn og unge innenfor hovedmålgruppen 6-19 år er elever 

ved skolen. Skolen har ett godt utbygd tilbud innen bredde og kjerne men har behov for å utvikle 

fordypningstilbud ved skolen. Dette gjør vi best sammen med de andre skolene i regionen da 

antall elever med høy mestring er begrenset i hver enkelt kommune. Fagfordypningstilbudene må 

driftes av kompetente lærere. Det er begrensninger på gode lærekrefter innen de ulike fagene 

hvor det er behov for fagfordypning. Ung Musikk er en viktig samarbeidspartner for å kunne 

utvikle ett bredt fagfordypningstilbud. I tillegg ønsker Hallingdalsregionen å satse på folkemusikk 

spesifikt. Denne satsningen kan ivaretas gjennom Ung Musikk.  

  

Jon Opsahl 

Kulturleder og Kulturskolerektor 

Hol kommune 
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6.4  Gol kommune 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 4 636 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 139 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   60 

UngMusikk  Fast medlem fra 2022 

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 12 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Fjellregionen:  

Hemsedal, Nesbyen og Flå, Hol, 
Ål 

 

Aktivitet i 2022 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle for 
Gol kommune 

 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene i 

perioden 2019-2022.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter som Gol kommune kan delta på i 

2022. Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av 

det sentrale tilbudet.  

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 
Åpen for alle 

200000 
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Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning -prøvespill for 2022-2023: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 496 000 kroner 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Gol kommune 
                      Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  
 

2022 

Aktivitet/prosjekt Kostnad 

15. mars: Den klassisk gitarens dag. Samarbeid mellom alle 

kulturskolene i regionen, Foreningen for klassisk gitar og 

UngMusikk.  

11 000 kroner 

Arrangement for Piano og sang Ikke definert 

Seminarer og kurs/konserter innenfor folkemusikk, bl.a. 

hardingfele, kveding m.m. 

Ikke definert 

Opprette fordypningprogram i musikk i regionen i samarbeid 

med UngMusikk 

Ikke definert 

 

 

c. Oppsummering 
Gol kommune kom med i UngMusikk i 2022, men er allerede godt i gang med planlegging av 

aktiviteter.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av tilbudene de kan være med 

på i 2022. 

 

2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Gol kommune 

1 507 000kroner 

2022:Tilskudd fra Gol kommune til UngMusikk i perioden 12 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Gol kommune til UngMusikk fra 2023  12 000 kroner pr år 
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Uttalelse fra rektor i Gol kulturskole, Mari Vaagland: 

Gol kulturskole startet samarbeidet med UngMusikk i januar 2022, så vi har nettopp kommet i 

gang. Vi samarbeider om medlemskapet med de andre kulturskolene i Hallingdal (Nes/Flå, Ål, 

Hemsedal og Hol).  

En av våre musikklærere, Arild Jensen, er ansatt i et årsengasjement som koordinator for 

fjellregionen. Han er godt i gang og skal arrangere “Den klassiske gitarens dag” på Ål kulturhus i 

mars 2022. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom UngMusikk, Norsk forening for klassisk gitar 

og kulturskolene i Hallingdal. 

Ellers er det et stort ønske og engasjement for flere prosjekter lokalt og regionalt, samt 

utvikling av fordypningsprogram for musikkelevene ved kulturskolene i Hallingdal.  

 

Med vennlig hilsen 
 
Mari Vaagland 
Rektor og danselærer, Gol kulturskule      
Tlf: 95211903 
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6.5  Ål kommune 

 

Bakgrunn: 

Antall innbyggere i kommunen (GSI tall 2020): 4 648 

Antall elever i kulturskolen (GSI tall 2020): 355 

Antall musikkelever i kulturskolen (GSI tall 2020):   76 

UngMusikk  Fast medlem fra 2022 

Medlemstilskudd til UngMusikk i 2022 12 000 kroner 

Andre kommuner som er med i UngMusikk i delregion 
Fjellregionen:  

Hemsedal, Nesbyen og Flå, Hol, 
Gol 

 

Aktivitet i 2022 

a. 2022: Sentrale aktiviteter og prosjekter som kan være aktuelle 
for Ål kommune 

UngMusikk har hvert år en satsing på sentrale prosjekter der elever fra alle kommuner i 

UngMusikk blir invitert til å delta. Del I s. 6 gir en oversikt over alle de sentrale aktivitetene i 

perioden 2019-2022.  

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteter og prosjekter som Ål kommune kan delta på i 2022. 

Mesterklasser og talenttilbudet i samarbeid med Norges musikkhøgskole er en del av det sentrale 

tilbudet.  

 

Aktivitet/prosjekt Kostnad dekket av UngMusikk/ 
Sparebankstiftelsen 

Direksjon: 
Zoom kurs med Ante Skaug. Tilbys på tre ulike trinn vår 
og høst.  Prosjektet avsluttes med fysiske prøver med 
øvingsorkester og konsert.  

• Mesterklasser i direksjon  
Åpent for alle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen over 2 år 

200000 

“Folkemusikk i Viken 2020-2022" 
Tilbud til alle kulturskolene over to år. 
Hospitantskolene inviteres inn 
Verksteder i 2022: 
Lørdag 12.02: Ullensaker 
Søndag 13.02: Nittedal 
Lørdag 05.03: Asker og Lier 
Lørdag 12.03: Åpen 
Søndag 13.03: Bærum 

125000 
 

Samling for elever på UngMusikk sitt talent/  
fordypnings program. Høsten 2022 

10000 

Konsert på NMH for elever på talentprogrammet i 
UngMusikk 

10000 

Kolben Unge Filharmonikere (årlig tilskudd) 200000 
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Åpen for alle 

Folkemusikkseminar i samarbeid med NMH – høsten 2022 10000 

Barnas verdensdager. Pr januar 2022 – Asker, Ås, 
Fredrikstad. Åpent for alle 

50000 

Studentskygging- åpent for talentelever og andre som vil 
følge en musikkstudent på NMH 

10000 

Kulturnæringer – elever i kulturskolene arrangerer sine egne 
konserter. Kurs for lærere– hvordan forberede elever på å 
planlegge og gjennomføre egne konserter/arrangementer 

20000 

Teorikurs for sangelever sammen med Det norske jentekor 40000 

Glow Music – seminar med Ante Skaug 70000 

Nordens dag 75000 

Messingensemblet «The Ensemble of the Golden Bough», 
London. Workshop for UngMusikk elever 

38000 

Internasjonale festdager 28000 

Mesterklasser på følgende instrumenter: Piano, sang, stryk, 
finmessing, grovmessing, klarinett, fløyte, saksofon, 
slagverk, rytmisk 

160000 

Talentundervisning -prøvespill for 2022-2023: 400000 

Annet 50000 

Sum  1 496 000 kroner 

 

 

b. 2022: Regionale tilbud som er aktuelle for Ål kommune 
                             Flere tilbud vil presenteres i løpet av året 

 

De regionale aktivitetene initieres fra delregionskoordinator, de lokale skolene og regionene. 

Skolene oppfordres til å sende søknader om prosjekter der flere skoler samarbeider.  
 

2022 

Aktivitet/prosjekt Kostnad 

15. mars: Den klassisk gitarens dag. Samarbeid mellom alle 

kulturskolene i regionen, Foreningen for klassisk gitar og 

UngMusikk.  

11 000 kroner 

Arrangement for Piano og sang Ikke definert 

Seminarer og kurs/konserter innenfor folkemusikk, bl.a. 

hardingfele, kveding m.m. 

Ikke definert 

Opprette fordypningprogram i musikk i regionen i samarbeid 

med UngMusikk 

Ikke definert 

 

 

c. Oppsummering 
Ål kommune kom med i UngMusikk i 2022, men er allerede godt i gang med planlegging av 

aktiviteter.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over den økonomiske uttellingen av tilbudene de kan være med 

på i 2022. 
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2022: Planlagte aktiviteter – sentrale og regionale- i regi av 
UngMusikk for Ål kommune 

1 507 000kroner 

2022:Tilskudd fra Ål kommune til UngMusikk i perioden 12 000 kroner 

2023: Årlig tilskudd fra Ål kommune til UngMusikk fra 2023  12 000 kroner pr år 
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Del III 

Oppsummering- 
sett i lys av samarbeidsavtalen 

I samarbeidsavtalen står følgende om formålet med UngMusikk:  

Formålet med UngMusikk er  

å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, styrke  og tydeliggjøre 

den faglige virksomheten i kulturskolene, videregående skole med MDD og folkehøgskoler med 

musikk og utvikle disse skolene til foregangsskoler i nasjonal sammenheng.  

Avtalen skal i tillegg  

sikre systematisk, konstruktivt og målrettet samarbeid om saker og temaer av felles interess e, 

og være til gjensidig nytte for de ulike forutdanningsarenaene og Norges musikkhøgskole.  

 

Det er inngått samarbeidsavtaler mellom deltakende kommuner, Viken fylkeskommune og Norges 

musikkhøgskole. 

 

Samarbeidsområder 

Avtalen omfatter 10 samarbeidsområder som er nærmere beskrevet i avtaledokumentene. 

Nedenfor vil vi vise hvordan aktivitetene som er skissert i kommunerapportene kan plasseres inn i 

avtaledokumentet som er underskrevet av alle samarbeidende parter: 

 

1. Et helhetlig utdanningsløp 

Samarbeid mellom skoleslagene er mye vektlagt i tiltakene i perioden 2019-2022. 

Kulturskolene samarbeider med hverandre og med videregående skole. Begge 

skoleslagene samarbeider tett med Norges musikkhøgskole. Elevene blir kjent med 

hverandre, og lærere i ulike utdanningsinstitusjoner samarbeider om elevene i 

mesterklassene og i talentundervisningen. På denne måten ligger forholdene til rette for 

å kunne tenke helhetlig i utdanningsløpet. 

2. Talentutvikling/forutdanning for høyere musikkutdanning 

Det er to programmer -mesterklasseprogrammet og talentutviklingsprogrammet- som, i 

samarbeid med Norges musikkhøgskole, tilbys hvert år innenfor alle instrumentgrupper. I 

disse programmene får elevene undervisning av NMHs lærere. Lokal lærer er til stede på 

timene.  

Mange av elevene i UngMusikk har som målsetting å være med på mesterklasse- og 

talentprogrammene, Mange elever er med i disse programmene i flere år. Noen av 

elevene som er med søker også høyere musikkutdanning etter avsluttet videregående 

skole. 

I perioden 2019-2022 var:  

 359 elever og 189 lokale lærere med på mesterklasser 4 ganger i året på Norges 

musikkhøgskole.  

Det er ikke opptaksprøve til mesterklasseprogrammet, kun anbefaling fra lokal lærer. 

Mesterklassene er på 5-10 elever og tilbys innenfor alle instrumentgrupper. Lokal 

lærer er tilstede på timene. 

 117 elever og 110 lærere med på talentundervisningsprogrammet.  

Det er opptaksprøve til dette programmet. Elevene har individuelle timer med NMH 

lærere 8 ganger pr undervisningssår. Lokal lærere er tilstede på disse timene. 
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Samarbeidet mellom lærergruppene blir også høyt verdsatt av både lokale lærere og NMH 

lærere.  

I tillegg til disse programmene har de fleste delregionene tilbudt arrangementer knyttet til 

lokale fordypningsprogram der eksterne lærere har bidratt. I flere av delregionene er det 

også ensembler på høyt nivå som får ekstra lærerstøtte til inspirasjon for videre utvikling.  

3. Musikkformidling 

Til tross for at en stor del av denne perioden har vært preget av smittevern og redusert 

aktivitet på konsertfronten, viser oversiktene at det har vært gjennomført lokale 

konserter på mange ulike måter. Kommuneoversiktene viser at det også er planlagt 

diverse konserter i 2022 der elever spiller sammen på tvers av institusjoner. 

4. Unge dirigenter 

Direksjonstilbudet var i oppstarten et lokalt tilbud i de ulike regionene med samarbeid 

med lokale ensembler, støttet av Dirigentløftet. I 2021 ble det satt i gang et nettbasert 

direksjonskurs på nivå 1 med avsluttende konsert der elevene dirigerte korps. Dette ble 

meget vellykket og danner grunnlaget for den videre satsingen på Unge dirigenter fra 

2022, bl.a. med støtte fra Sparebankstiftelsen. 

5. Praksisplasser 

Flere skoler i UngMusikk har vært praksisarenaer for NMHs studenter. Dette 

praksissamarbeidet er under kontinuerlig utvikling. Studentene blir på denne måten kjent 

med kulturskoler og videregående skoler som arbeidsplass og flere av studentene blir 

benyttet som vikarer etter avsluttet praksisperiode. 

6. Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere 

Lærere i UngMusikk har fått dekket utgifter til deltakelse på fagdager for ulike 

instrumentgrupper på Norges musikkhøgskole. I tillegg har NMH etter forespørsel fra de 

lokale skolene, arrangert flere videreutdannings/etterutdanningskurs for lærere.  

7. Forskning og utviklingsarbeid 

Masterstudenter i de pedagogiske studiene på NMH tilbys stipend hvis de skriver om 

kulturskolerelaterte emner. I denne perioden har 6 studenter fått tildelt stipend. I tillegg 

har UngMusikk utarbeidet diverse rapporter som beskriver utviklingen i samarbeidet sett 

fra ulike partneres side. Det dreier seg om rapporter knyttet til UngMusikks plass i Viken 

fylkeskommune, UngMusikk – hvorfor er vi med?, UngMusikk og Norges musikkhøgskole 

m.m. 

8. Studietilbudenes relevans for kulturskolene og videregående skoles musikklinjer 

NMH har tett kontakt med lærergrupper i kulturskole og videregående skole gjennom 

mesterklasse- og talentprogrammene våre. I tillegg har UngMusikks ledelse nær kontakt 

med NMHs ledelse, bl.a. gjennom felles deltakelse i referansegruppen for UngMusikk. 

UngMusikk har også tett kontakt med leder for Talentutviklingsprogrammet på NMH 

(TUP). Disse kontaktflatene er av betydning for NMHs utvikling av egne 

studieprogrammer. 

9. Kulturnæringer 

UngMusikks elever møter profesjonelle musikere og studenter i ulike sammenheng, både 

i møtene på NMH og i egen skole gjennom UngMusikk. Flere av elevene i UngMusikk er 

med på et studentskyggingsopplegg i denne perioden. Elevene følger- og observerer 

studentene i deres NMH-hverdag som et ledd i hva som må til for å velge musikk som 

næringsvei. I tillegg er det i 2022 planer om å sette i gang kurs for lærere knyttet til å 

forberede elever på å planlegge og organisere egne konserter som et ledd i en 

kulturnæringstenkning. 

10. Internasjonalisering 

Mye av internasjonaliseringsarbeidet til UngMusikk går gjennom Ås internasjonale senter 

i form av støtte til aktiviteter rettet mot nordiske musikkprosjekter og internasjonale 
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festdager/arrangementer i Viken-regionen for alle elever i UngMusikk. Ås internasjonale 

senter har et godt organisert opplegg for denne type aktiviteter. 

 

Engasjement, organisering, økonomi 

Kommuneoversiktene gir en oversikt over hvordan vi har forholdt oss til - og disponert 

budsjettene vi har fått innvilget gjennom årene, til et stort antall prosjekter og aktiviteter som 

mange har fått glede av. 

 

Dette har vært mulig pga: 

 Stort engasjement og vilje til å bidra fra de aktuelle skolenes ledelse 

 Engasjerte lærere som har sendt inn godt begrunnede prosjektsøknader 

 Interesserte elever som er åpne for nye impulser 

 Lærere som er villige til å følge opp elever som vil være med på nye aktiviteter 

 Kreative og initiativrike delregionskoordinatorer som har tilrettelagt for det høye 

aktivitetsnivået i delregionen/kommunene 

 Enkel organisasjonsstruktur med kort vei fra sentral ledelse til aktivitetsnivå 

 Effektiv og kontrollert økonomistyring med en bevisst holdning til god utnyttelse av 

midlene som bevilges til ulike prosjekter 

 Aktiv deltakelse fra alle avtalepartnere i større beslutningsprosesser gjennom 

styringsgruppen 

 God støtte, både økonomisk og politisk, fra Viken fylkeskommune 

 Stor velvillighet og positivitet fra Sparebankstiftelsen i våre søknadsprosesser om midler 

til større prosjekter  

 … Og ikke minst: Støtten og velvilligheten fra Norges musikkhøgskole.  UngMus ikks 

aktiviteter er del av Musikkhøgskolens talentstrategi, og NMHs lærere har undervisn ing 

av UngMusikk elever som et punkt på sin arbeidsplan. NMHs deltakelse er vesentlig for at 

UngMusikk skal lykkes. 

 

Målsettingen med denne rapporten har vært å gi en systematisk oversikt over hva UngMusikk har 

bidratt med av aktiviteter for de ulike delregionene/kommunene i inneværende avtaleperiode. 

Uansett hva som skjer i forhold til oppløsningen av Viken fylkeskommune, har vi tro på at mye av 

samarbeidet som har funnet sted vil fortsette i ny avtaleperiode, og vi håper derfor at dere alle vil 

være med videre. 

 

UngMusikk 

v/ Alexander Krohg Plur, Kari Solheim, Bjørg J. Bjøntegaard 
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