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FORORD 

UngMusikk er et samarbeidstiltak mellom kommuner i Viken, Viken fylkeskommune og 
Norges musikkhøgskole om et helhetlig musikkopplæringsløp for elever som ønsker 
fordypningstilbud i musikk. 

Samarbeidet er forankret i en avtale mellom deltakende kommuner i Viken, Viken 
fylkeskommune og Norges musikkhøgskole.  

Det er gjennom årene utarbeidet flere rapporter som gir en beskrivelse av tiltakene som 
har blitt iverksatt, med fokus på hvilken betydning tiltakene har/har hatt for elever, 
kommuner, Norges musikkhøgskole og Viken fylkeskommune. Det er henvist til disse 
rapportene på s.30. 

I denne rapporten beskriver vi tiltaket UngMusikk - talent med fokus på deltakere i 
tiltaket, dvs. kommuner, skoler, elever, lokale lærere og NMH-lærere.  Vi ser også på om 
tiltaket har noen betydning for elevenes videre valg av utdanningsvei. 

 

Alexander Krohg Plur 

Prosjektansvarlig for UngMusikk 

      

           Kari Solheim                   Bjørg J. Bjøntegaard 

Prosjektleder for UngMusikk                                                   Prosjektmedarbeider UngMusikk 
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SAMMENDRAG 

UngMusikk - talent er et tilbud til elever som tar imot musikktilbud i en 
kommune/fylkeskommune som er en av samarbeidspartnerne i UngMusikk. I dette 
tilbudet får eleven individuell undervisning i 8 timer av en lærer fra Norges 
musikkhøgskole. Elevens lokale lærer er aktivt med i samarbeidet. 
I tillegg til den individuelle undervisningen er det samlinger på NMH ca. 2 ganger i 
semesteret. Hver vår arrangeres det også en egen konsert med elever fra programmet.  

Elevene må kunne ta imot undervisning på et viderekomment nivå, vise stort engasjement 
og være glade i å øve for å være aktuelle for tilbudet.  

Elevene i UngMusikk - talent blir tatt inn i programmet etter en opptaksprøve. 

Aldersgrensen for å bli tatt inn i programmet er 12-19 år, men det er mulig å søke om 
dispensasjon for alder. 

Totalt 115 unike elever fordelt over 7 år, Har vært med/er med i programmet. Flere av 
elevene har deltatt i programmet i mer enn ett år slik at summen på antall elever når man 
summerer hvert år, blir 166 elever.  I 2022- 2023 ble det tatt opp 57 elever i programmet.  

De fleste elevene søkte programmet første gang da de var 16-17 år. Fire av elevene som er 
tatt inn i programmet har vært under 12 år.  

Følgende instrumentgrupper innenfor klassisk, improvisert og folkemusikk er representert 
i programmet: stryk, treblås, messing, slagverk, sang, piano og gitar.  

De ulike delregionene har/har hatt følgende antall elever i programmet:  

Follo:   57 elever 

Vest – Asker, Bærum og Lier:  28 elever 

Romerike:  24 elever 

Østfold:  21 elever 

Midtregionen og Fjellregionen:    3 elever  

78 lokale lærere har hatt en eller flere elever i UngMusikk - talent i perioden 2016-2023.  

42 av NMHs lærere har undervist en eller flere elever i UngMusikk - talent i perioden 2016-
2023. 

10 elever fra UngMusikk - talent har i perioden 2016-2023 kommet inn på NMHs 
talentprogram: TUP standard. 

9 elever fra UngMusikk - talent går på/har søkt seg til folkehøgskoler som fokuserer på 
musikk.  4 elever er i Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. 
 
11 elever fra UngMusikk - talent født i perioden 2003-2005 søker høyere musikkutdanning 
2023-2024. Dette utgjør 21% av totalt antall elever i UngMusikk - talent som er født i 
perioden 2003-2005 (53 elever). 
 
14 elever i UngMusikk – talent født i 2004 eller tidligere, studerer musikk ved en høyere 
musikkutdanningsinstitusjon i 2023, dvs. 33% av aktuelle elever. 
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INNLEDNING 
 

Hva er UngMusikk? 

UngMusikk er et samarbeidstiltak mellom kommuner i Viken, Viken fylkeskommune 
og Norges musikkhøgskole om et helhetlig musikkopplæringsløp for elever som 
ønsker fordypningstilbud i musikk. 

Formålet med UngMusikk er å styrke og tydeliggjøre det faglige samarbeidet mellom 
elever, studenter, lærere og ledelse i kulturskoler, videregående skoler med musikk, 
dans og drama og folkehøgskoler med musikk. I dette samarbeidet skal det legges til 
rette for et helhetlig opplæringsløp i musikk for den enkelte elev og elevgruppe. 1   

 

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer, mellom lærere i ulike skoleslag 
og mellom elever er svært vesentlig i dette tiltaket. Kommunene ved kulturskolene 
samarbeider med hverandre innenfor hver delregion, kommunene samarbeider på tvers av 
delregioner, de ulike skoleslagene samarbeider og alle samarbeider med Norges 
musikkhøgskole.  

Tiltaket startet i 2014 med Follo-piloten, der alle kommunene i Follo var 
samarbeidspartnere. Samarbeidet ble utvidet og en ny avtale ble inngått med Akershus 
fylkeskommune som ny partner i perioden 2018-2022. Fra 2020 ble tiltaket utvidet til å 
omfatte hele Viken fylkeskommune. 

Alle deltakere bidrar økonomisk til at tiltaket skal være mulig å gjennomføre.  

Fra 1. januar 2023 er 33 kommuner med i UngMusikk. Fire av disse kommunene kjøper 
tjenester fra kulturskoler i andre kommuner som er med i UngMusikk.  

UngMusikk er inndelt i 6 delregioner: 

Follo 
Vest - Asker, Bærum og Lier 
Romerike 
Østfold 
Midtregionen (Buskerud) 
Fjellregionen (Buskerud) 
 
Gjennom Viken fylkeskommune er 12 videregående skoler og 4 folkehøgskoler med i 
samarbeidet. Norges musikkhøgskole er en vesentlig samarbeidspartner gjennom 
undervisning, studentinvolvering og øvrig samarbeid. 42 lærere fra NMH underviser i 
UngMusikk , talent- og instrumentklasseprogrammer i 2022-2023. I tillegg er 
masterstudenter/PPU studenter involvert i prosjekter der elever i UngMusikk er aktive 
deltakere. 

 
 

                                                                    

1 UngMusikk (2022). Samarbeidsavtale om UngMusikk mellom kommuner, Viken fylkeskommune og Norges 
musikkhøgskole 01.01.2023-31.12.2026) (Vedlegg 2) 
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Samarbeids – og satsingsområder 

Alle deltakende parter i UngMusikk underskriver en forpliktende samarbeidsavtale.1

Avtalen inneholder blant annet 3 samarbeids- og satsingsområder som skal være 
retningsgivende for virksomheten: 

1. Elevrettede satsingsområder 
2. Pedagogrettede satsingsområder 
3. Samfunnsrettede satsingsområder  

 

Norges musikkhøgskole er på ulike måter samarbeidspartner innenfor alle disse områdene. 
I tillegg til NMH, samarbeider skolene som er involvert med hverandre om de ulike 
områdene, både lokalt og regionalt, og bygger på denne måten gode sosiale miljøer.  

Talentutvikling som er fokus for denne rapporten, er et satsingsområde i                              
1. Elevrettede satsingsområder 

 

 Om elevrettede satsingsområder 
Talentutvikling/fordypning/musikkformidling er et hovedsatsingsområde i samarbeidet. 
Heri ligger fordypning på alle nivåer i opplæringsløpet gjennom breddetiltak og mer 
spissede tiltak.  
Avtaledokumentet sier følgende: 

UngMusikk skal i sine prioriteringer ha fokus på et helhetlig opplæringsløp med 
sømløse overganger mellom de faglige oppleggene i de ulike skoleslagene. 
Samarbeid mellom lærere om den enkelte elev skal prioriteres. UngMusikk skal 
gjennom dette satsingsområdet gi motiverte lever muligheter for et utvidet 
instrumentaltilbud i tett samarbeid med Norges musikkhøgskole. 1  

 
I avtaledokumentet nevnes en rekke breddetiltak og individuelt tilpassede tiltak. 
 
I denne rapporten skal vi gå nærmere inn på ett av de individuelle tiltakene som er av stor 
betydning for samarbeidet mellom kulturskoler/videregående skoler og Norges 
musikkhøgskole: 

Undervisning av fordypnings/talentelever på Norges musikkhøgskole i et samarbeid 
mellom lærere fra Musikkhøgskolen og lokale lærere (s.3) 1 . 

 
 

  

                                                                    

1 UngMusikk (2022). Samarbeidsavtale om UngMusikk mellom kommuner, Viken fylkeskommune og Norges 
musikkhøgskole 01.01.2023-31.12.2026) (Vedlegg 2) 
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UNGMUSIKK – TALENT 
 

1. UngMusikk - talent – en beskrivelse 

UngMusikk - talent er et tilbud til elever som tar imot musikktilbud i en 
kommune/fylkeskommune som er en av samarbeidspartnerne i UngMusikk. I dette 
tilbudet får eleven individuell undervisning i 8 timer av en lærer fra NMH. Elevens lokale 
lærer skal være tilstede på ca. halvparten av timene. Hensikten med dette tilbudet er å gi 
interesserte og ivrige elever et utvidet tilbud på hovedinstrument i tillegg til det tilbudet 
de får i sin lokale skole. 

I tillegg til den individuelle undervisningen er det felles samlinger på NMH ca. 2 ganger i 
semesteret for alle elevene. Disse samlingene er sentrert rundt ulike temaer tilpasset 
elevgruppen. Det organiseres også felles samlinger for UngMusikks talent elever og NMHs 
TUP elever (talentutviklingselever). Hver vår arrangeres det en egen konsert med elever 
fra programmet.  

Undervisningen foregår på Norges musikkhøgskole. 

For å være aktuelle for tilbudet, må elevene kunne ta imot undervisning på et 
viderekomment nivå, vise stort engasjement og være glade i å øve.  

Elevene i UngMusikk - talent blir tatt inn i programmet etter en opptaksprøve. Elevene må 
sende inn lydopptak/eventuelt stille fysisk på en opptaksprøve og sende inn et 
motivasjonsbrev som sier noe om hvorfor de har lyst til å være med i programmet.  

Lokale lærere må i tillegg sende inn anbefalingsbrev som sier noe om hvorfor de mener 
eleven vil ha utbytte av- og bør få være med i et slikt program.  

Aldersgrensen for å bli tatt inn i programmet er 12-19 år, men det er mulig å søke om 
dispensasjon for alder. 

Elever som ønsker å være med i programmet i mer enn ett år må levere nytt 
motivasjonsbrev for videre deltakelse + nytt anbefalingsbrev fra lokal lærer. NMH lærer 
kan også bli kontaktet i forbindelse med videre deltakelse. Konserten med elevene holdes 
en gang i vårsemesteret, er obligatorisk og regnes da som et prøvespill/ vurdering for de 
elevene som ønsker å bli med videre i UngMusikk. 

Lærersamarbeid er vesentlig i dette tilbudet. Eleven skal ha en opplevelse av tett 
samarbeid mellom lokal lærer og NMH lærer slik at innholdet i timene på NMH kan følges 
opp i den ukentlige, lokale undervisningen.  

Tilbudet er også en mulighet for den enkelte elev til å bli kjent med en høyere 
utdanningsinstitusjon i ung alder og kanskje gjennom disse besøkene få lyst til å gjøre 
musikken til en karrierevei.  Samtidig er det viktig å presisere at opptak til dette 
programmet ikke skal avhenge av elevens yrkesmessige planer. Elevene er unge og har 
musikken som en fritidsinteresse. De skal gjennom dette programmet få mulighet for å 
fordype seg på instrumentet, fordi de er talentfulle, engasjerte og har lyst til å øve mye.   

Talentarbeidet som organiseres gjennom UngMusikk - talent er en del av 
Musikkhøgskolens talentstrategi og dermed godt kjent blant lærere på NMH. NMH er 
svært aktiv i samarbeidet og har en egen budsjettpost knyttet til dette arbeidet. 
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UngMusikk - talent er det eneste tilbudet i UngMusikk der elevene må gjennom et 
prøvespill for å bli tatt opp til en konkret aktivitet. 

 

2. Elev - og aldersfordelingen i UngMusikk - talent i perioden 2016-2023 
 

 Elevfordelingen – antall elever pr år 

Talentprogrammet ble første gang tilbudt elevene i Follo-piloten i 2016-2017. Den gang var 
totalt 5 kommuner i Follo med i UngMusikk. 8 elever ble tatt inn i programmet dette året , 
fordelt på kulturskolene i Oppegård, Vestby og Ås kommune.  

Ingen elever fra videregående skole søkte om opptak dette året da fylkeskommunen som 
har ansvaret for - og eierskapet til de videregående skolene først kom med i tiltaket fra 
2018. Etter 2018 har programmet hatt en økning i antall elever til 57 elever i 2022-2023. 

Nedenfor følger en oversikt over elevutviklingen pr år + antall kommuner som er med i 
hver periode. Nye delregioner er også synliggjort i oversikten. 

 

Antall elever i UngMusikk - talent fordelt på år   
 

År Antall elever i UngMusikk - talent Antall kommuner i UngMusikk 

2016-2017 8 elever 5 kommuner fra delregion Follo 

2017-2018 8 elever 6 kommuner fra delregion Follo 

2018-2019 9 elever 9 kommuner fra delregion Follo, 
Vest - Asker og Bærum og 
Romerike.  
I tillegg kom  Akershus 
fylkeskommune med 
videregående skoler med i 
UngMusikk dette året. 

2019-2020 13 elever  17 kommuner fra delregion Follo, 
Vest – Asker og Bærum, 
Romerike, Østfold og 
Midtregionen.  
I tillegg kom  Viken 
fylkeskommune med 
videregående skoler med i 
UngMusikk dette året. 

2020-2021 27 elever + en gruppe 19 kommuner fra delregion Follo, 
Vest – Asker og Bærum, 
Romerike, Østfold og 
Midtregionen.  

2021-2022 46 elever + to grupper 32 kommuner fra delregion Follo, 
Vest – Asker og Bærum, 
Romerike, Østfold, Midtregionen 
og Fjellregionen.  

2022-2023 57 elever + en gruppe 32 kommuner fra alle 
delregionene 
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Den store økningen i antall elever fra 2020 skyldes en sterk vekst i antall deltakere i 
UngMusikk (i 2023 ca 12000 elever) og en betydelig økning i kvaliteten på søkerne. 

Vi ser at flere av elevene som kom tidlig inn i programmet har vært med i flere år :  

1 elev vært i programmet i 4 år. Han var 16 år da han ble tatt opp i programmet og er i dag 
student med Norges musikkhøgskole. 
8 elever har vært i programmet i 3 år.  
36 elever har vært i programmet i 2 år. 
72 elever har vært i programmet i 1 år. 

Totalt har 166 elever fordelt over 7 år vært med i programmet i perioden 2016-2023. Noen 
elever er tatt med i oppsummeringen flere ganger da de har vært med i flere år  og har 
vært elever i kulturskoler og deretter i videregående skole. Noen elever har i tillegg til 
individuell undervisning fått undervisning i samspillgrupper som saksofonkvartet og 
strykekvartett. 2 elever er summert opp to ganger da de har fått undervisning på 2 
instrumenter i talentprogrammet. 

 

 Aldersfordelingen 
 

Aldersfordelingen i programmet er fra 12 – 19 år med mulighet for å søke om dispensasjon 
for alder. Oversikten nedenfor viser at de fleste elevene søkte programmet første gang da 
de var 16-17 år. 
 

 

Fire av elevene som har vært tatt inn i programmet, har vært under 12 år. En elev var 8 år 
da hun ble tatt inn i programmet. 

Aldersfordelingen er av betydning for organisering av felles aktiviteter i programmet.  
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3. Instrumentfordelingen i UngMusikk - talent i perioden 2016-2023 

UngMusikk tilbyr i utgangspunktet undervisning på alle instrumenter i talentprogrammet. 
Det er heller ikke så langt satt noen begrensning på antall elever som tas opp innenfor 
hver instrumentgruppe. Elevene blir tatt opp etter det nivået de viser på instrumentet ved 
opptaksprøven.  

Elevfordelingen pr instrument er slik:  

Elevfordelingen pr instrument 
 

Antall unike elever Instrument 

18 Fiolin 

15 Piano 

11 Fløyte 

11 Sang 

10 Saksofon 

7 Trombone 
7 Trompet 

6 Cello 

6 Elgitar-rytmisk 

5 Klarinett 

4 Slagverk 

2 Hardingfele/folkemusikk 

2 Bratsj 

2 Gitar 

2 Tuba 

2 Waldhorn 

1 Euphonium 

1 Jazzpiano-rytmisk 

1 Jazzsang-rytmisk 

1 Tenorsaksofon-rytmisk 

1 Trombone- rytmisk 

 

Fiolin, piano, fløyte, sang og saksofon topper listen over instrumenter.  

Hvis man samler instrumentene i instrumentgrupper, blir oversikten slik: 

Elevfordelingen pr instrumentgruppe 
 

Antall elever Instrumentgruppe 

25  Strykere 

26  Treblåsere 

19 Messing 

15 Piano  

11 Sang 

10 Jazzinstrumenter-rytmisk 

4 Slagverk 

3 Folkemusikkinstrumenter 

2 Gitar 
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4. Kommuner, skoler, lokale lærere og NMH lærere i UngMusikk - talent 
Som tidligere nevnt, tas elevene i programmet opp etter en opptaksprøve. Det er ikke gjort 
noen begrensning på antall elever som tas inn i programmet fra hver region. Det betyr  at 
alle som søker har like store muligheter for å bli tatt opp i programmet uansett hvilken 
kommune eller delregion de tilhører.  
 
Nedenfor følger en oversikt over antall elever fra de ulike delregionene og skolene. 
Oversikten viser at antall elever i talentprogrammet fra 2016-2023 er spesielt stor i de 
kommunene som har lengst fartstid i UngMusikk. Antall elever i programmet står også i 
forhold til antall musikkelever i den enkelte kulturskole. 

  
4.1 Kommuner/skoler – elevfordeling 

 

 Delregion Follo 
Kommunene i delregion Follo har vært med i UngMusikk siden 2014 og har lang erfaring 
med programmet. Da talenttilbudet ble innført i 2016, hadde skolene allerede vært med i 
2 år. Kommunene i delregion Follo har til sammen ca. 2500 musikkelever, inkludert elever 
fra Ski videregående skole MDD. Dette er også den delregionen som har/har hatt flest 
elever i talentprogrammet i perioden 2016-2023. 

Antall elever i UngMusikk - talent i delregion Follo i perioden 2016-2023 er slik: 

 

Elever i UngMusikk – talent fra delregion Follo 
      

Kommune/skole  Antall elever 

Nordre Follo (Ski og Oppegård)  23 

Ski vgs MDD 16 

Ås 8 

Vestby 6 

Nesodden 2 

Frogn 2 

Sum:  57 

 

Nordre Follo som har den største kulturskolen i delregionen (tidligere Ski og Oppegård) har 
og har hatt flest elever i programmet. Deretter følger Ski videregående skole som har 
kommet aktivt med de siste årene. Flere av elevene, spesielt fra Nordre Follo , har gått 
både på kulturskolen og på Ski videregående skole og regnes med i oversiktene fra begge 
skoler. To elever er i tillegg til undervisningen på kulturskolen nå elever ved Oslo By 
Steinerskole MDD og Vinstra videregående skole MDD. 

Totalt 57 elever fra delregion Follo har deltatt i UngMusikk – talent i 2016-2023. 

32 elever i Follo regionen har/har hatt all sin lokale instrumentalundervisning kun på 
kulturskolen.  

6 elever har/har hatt all sin lokale instrumentalundervisning kun på MDD linjen på 
videregående skole etter at de ble med i UngMusikk.  

12 elever har først gått på kulturskolen i sin kommune og deretter søkt seg til MDD linjer 
på videregående skole mens de har vært i UngMusikk. 
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 Delregion Vest – Asker, Bærum og Lier 

Delregion Vest – Asker, Bærum har vært med i UngMusikk fra 2018. Lier kom med i 
UngMusikk i 2021. 

Disse kommunene har til sammen ca. 3500 musikkelever, inkludert elever fra Rud 
videregående skole MDD. 

Antall elever i talentprogrammet i delregion Vest i perioden 2016-2023 er slik: 

 

Elever i Ungmusikk – talent  fra delregion Vest – Asker, 
Bærum og Lier  

 

Kommune/skole  Antall elever 

Rud vgs MDD 14 

Bærum 7 

Asker 6 

St. Hallvard vgs MDD 1 

Sum 28 

 

Totalt 28 elever fra delregion Vest har deltatt i UngMusikk – talent i 2018-2023.  

9 elever har/har hatt all sin lokale instrumentalundervisning kun på en av kulturskolene.  

12 elever har /har hatt sin lokale instrumentalundervisning kun på MDD linjen på Rud 
videregående skole eller St. Hallvard vgs MDD etter at de ble med i ungMusikk - talent.  

4 elever har først gått på kulturskolen og deretter søkt seg til MDD linjer mens de var med 
i UngMusikk. 

 

 Delregion Romerike 

Delregion Romerike har vært med i UngMusikk fra 2018.  Nittedal var den første 
kommunen på Romerike som ble med i UngMusikk. 

Kommunene som er med, har til sammen ca. 3500 musikkelever inkludert elever fra 
Lillestrøm og Jessheim videregående skoler MDD. 

Antall elever i talentprogrammet i delregion Romerike i perioden 2018-2023 er slik: 

 

Elever i UngMusikk - talent fra delregion Romerike 
 

Kommune  Antall elever 

Lillestrøm 11 

Lillestrøm vgs MDD 10 

Ullensaker 1 

Nittedal 1 

Jessheim vgs MDD 1 

Sum  24 
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Totalt 24 elever fra delregion Romerike har deltatt i UngMusikk - talent.  

10 elever har/har hatt all sin lokale instrumentalundervisning kun på kulturskolen.  

8 elever har/har hatt sin lokale instrumentalundervisning kun på MDD linjen på Lillestrøm 
eller Jessheim videregående skole MDD etter at de ble med i UngMusikk - talent. 

3 elever har først gått på kulturskolen i sin kommune og deretter søkt seg til MDD linjer 
mens de har vært med i UngMusikk - talent. 

 

 Delregion Østfold 

Delregion Østfold har vært med i UngMusikk fra 2019.  

Kommunene som er med har til sammen ca. 2000 musikkelever inkludert elever fra de 
videregående skolene MDD i Østfold. 

Antall elever i talentprogrammet i delregion Østfold i perioden 2019-2023 er slik: 

 

Elever i UngMusikk talent fra delregion Østfold  
 

Kommune  Antall elever 

Indre Østfold 8 

Greåker vgs 5 

Kirkeparken vgs 3 

Moss 2 

Fredrikstad 2 

Sarpsborg 1 

Sum 21 

 

Totalt 21 elever fra delregion Østfold har deltatt i UngMusikk – talent i 2019-2023. 1 av 
elevene regnes med i oversikten over flere skoler. 

12 elever har/har hatt all sin lokale instrumentalundervisning kun på kulturskolen i egen 
kommune.  

7 elever har/har hatt sin lokale instrumentalundervisning kun på MDD linjen på Greåker 
eller Kirkeparken videregående skole etter at de ble med i UngMusikk - talent. 

1 elev har først gått på kulturskolen og deretter søkt seg til MDD linje mens eleven har 
vært med i UngMusikk - talent. 

 

 Midtregionen og Fjellregionen 

Midtregionen har vært med i UngMusikk fra 2019 og Fjellregionen fra 2021. 

Kommunene som er med har ca. 1300 musikkelever inkludert elever fra Gol videregående 
skole, MDD. 
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Antall elever i UngMusikk - talent fra Midtregionen og Fjellregionen i perioden 2019-2023 
er slik: 

 

Elever i UngMusikk – talent fra Midtregionen og Fjellregionen 

 
Kommune  Antall elever 

Kongsberg 1 

Gol 1 

Kongsberg vgs MDD 1 

Sum  3 

 

Totalt 3 elever fra Midtregionen og Fjellregionen har deltatt i UngMusikk - talent. 

2 elever har/har hatt all sin lokale instrumentalundervisning kun på kulturskolen i sin 
kommune.  

1 elev har/har hatt all sin lokale instrumentalundervisning ved Kongsberg videregående 
skoler MDD mens eleven har vært med i UngMusikk. 

 

4.2 Lokale lærere som har elever i UngMusikk - talent  

78 lokale lærere har hatt elever i UngMusikk - talent i perioden 2016-2023.  De lokale 
lærerne er selv aktive i samarbeidet med NMH og bruker mye ressurser på å følge opp 
elevene i forhold til de innspillene de får fra lærer fra Musikkhøgskolen. De lokale lærerne 
er tilstede på minst halvparten av undervisningstimene. De lokale skolene setter av 
ressurser og legger til rette for at hver enkelt lærer skal kunne følge opp elevene i 
samarbeidet med NMH. 

Nedenfor følger en oversikt over hvilke lokale lærere som har vært med på dette 
samarbeidet i perioden 2016-2023, fordelt på kommuner/skoler. 

 

 Delregion Follo 
 
I delregion Follo har følgende 31 lokale lærere hatt en eller flere elever i UngMusikk - 
talent. I tillegg står noen musikerforeldre oppført da de i perioder har hatt ansvar som 
lokal lærer: 
 

Lokale lærere i UngMusikk - talent i delregion Follo  
 

Lærer Instrument Kommune/videregående skole 

Miroslaw Kaczmarczyk Elgitar Nordre Follo  

Agneta Holmer Maeland Fiolin Nordre Follo  

Frode Haltli (far)/Marja Liisa 
Sandbakken 

Fiolin Nordre Follo 
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Ingvild Habbestad (mor)/Marja 
Liisa Sandbakken 

Fiolin Nordre Follo 

Lotte Hellstrøm Hestad         Fiolin Nordre Follo  

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje 
(mor)/Marja Liisa Sandbakken  

Fiolin Nordre Follo 

Marja Liisa Sandbakken Fiolin Nordre Follo 

Kine B Isachsen/ Martina 
Dingstad/Tora Røstvik 

Fløyte Nordre Follo/ Ski vgs MDD 

Martina Dingstad Fløyte Nordre Follo 

Karl Michelson                    Gitar Nordre Follo  

Maja Bjørhei Klarinett Nordre Follo 

Anita Wegger Piano Nordre Follo 

Jelena Erenbourg Piano Nordre Follo 

Mikkel N. Hjelmeland Tenorsaksofon Nordre Follo 

Marthe Susann Åndahl Sang Nordre Follo 

Jorun Bjoner  Sang Nordre Follo/Ski vgs MDD 

Hilde Gunn Aasen Fiolin Frogn 

Frode Gant Tveter/ 
Johan Os Stave 

Elgitar Frogn/Ski vgs MDD 

Franciska F. Borgen  Cello Nesodden  

Kristine Solberg Cello Nesodden/ Oslo By Steinerskole 

Kari Andrea Johansen Fløyte Vestby  

Andreas Karlsen Gitar Vestby 

Eleonora Paunen Piano Vestby 

Ieva Maria Struzaite Piano Vestby  

Niklas Djurle Fiolin Ås 

Elisabet Olhans Hardingfele Ås  

Vera Folstad  Piano Ås  

Kristoffer Carlsen Slagverk Ås 

Trond Nilsen Trombone Ås 

Bjørg Bøe Waldhorn Ås 

Gunhild Molund Pedersen Klarinett Ski vgs MDD 

Anders Brenli Trombone/ 
euphonium  

Ski vgs MDD og Rud vgs MDD 

 
Lokale lærere i delregion Follo har i stor grad benyttet UngMusikk - talent tilbudet som et 
tillegg til sitt fordypningsprogram. 
 
 
 

 Delregion Vest – Asker, Bærum og Lier 
 
I delregion Vest – Asker, Bærum og Lier har følgende 13 lokale lærere hatt en eller flere 
elever i programmet:  
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Lokale lærere i UngMusikk - talent i delregion Vest –  
Asker, Bærum og Lier 

 
Lærer Instrument Kommune/videregående skole 

Lise Strandli Pedersen Fiolin Asker 

Ragnhild Døsen Fløyte Asker 

Randi Gunn Tanem/ Jorunn 
Hermansen 

Sang Asker 

Vibeke Kohl Trompet Asker 

Eileen Siegel  Fiolin Bærum 

Merete Markussen Fløyte Bærum 

Ingrid Søfteland Gudim Cello Bærum  

Pål Størset Piano Bærum  

Ole Bjørn Talstad Jazzpiano Bærum/ Rud vgs MDD 

Trond Olav Ruistuen Trompet Bærum/ Rud vgs MDD 

Ragnhild Holm Saksofon Rud vgs MDD 

Anders Brenli Trombone/euphonium  Rud vgs  og Ski vgs MDD 

 

 Delregion Romerike  

I delregion Romerike har følgende 15 lokale lærere hatt en eller flere elever i programmet:  

 
 
 
 
 

Lokale lærere i UngMusikk - talent i delregion Romerike 

 
Lærer Instrument Kommune/videregående skole 

Gry Nordhagen Fløyte Lillestrøm  

Bente Midtgård Klarinett Lillestrøm  

Eva Maria Ifrig Johansson Sang Lillestrøm  

Marit Gunilla Solstrand Sang Lillestrøm 

Bert Nummelin  Slagverk  Lillestrøm  

Lars Tranum Arnegaard  Slagverk Lillestrøm  

Karin Nordli  Tuba Lillestrøm  

Andreas Hovelsås Fossum  Trompet Lillestrøm/Lillestrøm vgs MDD 

Karen Martha Therese J. Ruud  Waldhorn Lillestrøm/Lillestrøm vgs MDD 

Ellinor Grønset  Fiolin Nittedal  

Georgy Kalmykov  Tuba Ullensaker  

Dag Rønnekleiv  Bratsj Lillestrøm vgs MDD 

Ola Slaaen El-gitar Lillestrøm vgs MDD 

Anne-Kari Danielsen Trompet Lillestrøm vgs MDD 

Jørgen Mathisen  Klarinett Jessheim vgs MDD/Lillestrøm vgs MDD 
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 Delregion Østfold 
 
I delregion Østfold har følgende 16 lokale lærere hatt en eller flere elever i programmet:  
 

Lokale lærere i UngMusikk - talent i delregion Østfold 

 
Lærer Instrument Kommune/videregående skole 

Christine Møklegaard  Fløyte Fredrikstad 

Marianne Aarum Fløyte Fredrikstad 

Irena Banjeglav Bratsj Indre Østfold 

Tore Eie Cello Indre Østfold 

Ilknur Özcan Andersen Fiolin Indre Østfold 

Valeri Rubacha Piano Indre Østfold 

Trine Gunnerud Piano Indre Østfold 

Bente G Fjærestad  Trompet Indre Østfold  

Helle Tennøe Andersen Fiolin Moss  

Stein Kvist Fiolin  Moss  

Maria Dahl  Fiolin Greåker vgs MDD 

Maria Kristine Mohn 
Pettersen  

Sang Greåker vgs MDD 

Birgit Gudim Søland  Sang Greåker vgs MDD 

Hege Christin Holmquist  Sang Greåker vgs MDD 

Erlend Tunestveit  Trompet Kirkeparken vgs MDD 

Åshild Skiri Refsdal 
 

Jazzsang Kirkeparken vgs MDD 

 

 Midtregionen og Fjellregionen 
  

I Midtregionen og Fjellregionen har følgende 3 lokale lærere hatt elever i programmet:  

Lokale lærere i UngMusikk - talent i Midtregionen og Fjellregionen 
 

Lærer Instrument Kommune/videregående skole 

Øyvind Brabandt   
 

Harding fele Gol  

David Cariano Timme  Slagverk Kongsberg  

Barbara Bobola Saksofon Kongsberg vgs MD 

 

Mange av de lokale skolene har utviklet gode systemer for å legge til rette for at deres 
lokale lærere skal kunne følge opp egne elever i samarbeidet med NMH, slik at lærerne 
kan følge elevene på undervisningstimene. 

 

 

    



Bjørg J. Bjøntegaard 

 

20 

 

4.3 Lærere fra Norges musikkhøgskole som underviser i UngMusikk - talent 

NMHs lærere er aktive i UngMusikk – talent. I tillegg deltar flere NMH lærere på andre 
sentrale og regionale prosjekter i regi avUngMusikk.  

42 av NMHs lærere har undervist i UngMusikk - talent i perioden 2016-2023.  Lærerne har 
hatt fra 1 til 16 elever pr lærer fordelt over perioden.  

 

NMH lærere i UngMusikk - talent  
Fordeling av elever pr. lærer 

 

Antall elever pr. lærer Antall lærere  

1 16 

2 4 

3 4 

4 4 

5 3 

6 4 

7 2 

8 1 

9 1 

11 1 

12 1 

15 1 

 

Følgende lærere fra NMH har deltatt/deltar med undervisning i UngMusikk - talent i 2016-
2023: 

 

Orkesterinstrumenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentgruppe stryk 

Bjarne Magnus Jensen Fiolin/bratsj 

Harald Aadland  Fiolin 

Kolbjørn Holthe Fiolin 

Terje Moe Hansen Fiolin 

Are Sandbakken Fiolin/strykekvartett 

Morten Carlsen Bratsj 

Geir Tore Larsen Cello 

Torun Stavseng Cello 

 

 

Instrumentgruppe treblås 
Andrew Cunningham Fløyte 

Anne Karine Hauge Fløyte 

Trond Magne Brekka Fløyte 

Bjørn Christian Nyman Klarinett 

Fredrik Fors Klarinett 

Leif Arne Pedersen Klarinett 

Vibeke Breian Saksofon/ensembler 

 

Instrumentgruppe messing 
Axel Sjøstedt Trompet 

Jonas Haltia Trompet 

Geir Anfinsen Trombone  

Sverre Riise Trombone 

Jan Olav Martinsen  Waldhorn 

Steinar Granmo Nilsen Waldhorn 

Bente Illevold Euphonium 

Sverre Olsrud Euphonium 

Knut Elias Barstad Tuba 

 
Slagverk 

Kjell Tore Innervik Slagverk 

Tomas Nilsson Slagverk 
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Andre instrumentgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er stort engasjement i NMHs lærergruppe for å undervise i UngMusikk - talent. NMH 
lærerne gir uttrykk for at dette er verdifullt arbeid som gjør at man tidlig kan bli kjent med 
elever som kan være aktuelle for høyere musikkutdanning. Samtidig opplever NMH 
lærerne stort utbytte av å kunne samarbeide med elevenes lokale lærere.   

Flere av NMH lærerne i UngMusikk - talent underviser også i mesterklasse/ 
instrumentklasseprogrammet. Disse lærerne blir kjent med elevene på et enda tidligere 
tidspunkt og kan anbefale elever til opptak i UngMusikk – talent og eventuelt videre til 
TUP, hvis de anser dette som aktuelt.  

 

5. Elevenes motivasjon for å søke opptak til UngMusikk - talent 

Elevene må sende inn motivasjonsbrev for å kunne delta på opptaksprøven til UngMusikk - 
talent. I dette brevet skal elevene gi en kort beskrivelse av seg selv med fokus på alder, 
antall år med undervisning, andre fritidsinteresser, hvorfor de ønsker å være med i 
talentprogrammet, hva de tror forventes av egeninnsats for å være med i programmet etc. 
I tillegg må lokal lærer gi en begrunnelse for hvorfor eleven bør tas inn i programmet . 

 Elever som har vært med i programmet og ønsker å fortsette- og deres lokale lærere, må 
også skrive motivasjonsbrev/anbefalingsbrev som sier noe om hvorfor eleven bør få 
fortsette i programmet etter det første året.  

 

På neste side følger eksempler på motivasjonsbrev fra elever for å søke opptak til 
UngMusikk – talent og motivasjonsbrev for å fortsette i UngMusikk - talent etter det første 
året.  

Uttalelsene er fra 2020-2021. 
 

Gitar 

Eva Beneke Gitar 

Petter Richter Gitar 

 

Piano 

Matti Hirvonen Piano 

Sveinung Bjelland Piano 

 

Sang 
Frank Havrøy Sang 

Kristin Kjølberg Sang 

Mona Julsrud Sang 

 

Folkemusikkinstrumenter 
Steinar Ofsdal Folkemusikk 

Håkon Høgemo Hardingfele 

 

Jazzinstrumenter 

Hallgrim Berg Elgitar 

Håkon Storm Mathisen Elgitar 

David Skinner Jazzpiano 

Beate Lech Jazzsang 

Silje Ræstad Karlsen Jazzsang 

Even Skatrud Jazz-trombone 

Atle Nymo Tenor-saksofon 
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 Motivasjon for å søke opptak til 1. år  

Noen punkter som går igjen i motivasjonsbrevene er: 

 Utvikle meg på instrumentet 

 Møte andre som også vil bli gode 

 Motiveres til å ta mer ansvar for egen læring 

 Oppleve nye samarbeid og opplevelser 

 Få tilbakemelding fra de flinkeste lærerne 

 Oppleve spenningen ved å komme til NMH 

 

Noen eksempler på motivasjonsbrev: 

Saksofon: Jeg ønsker å utvikle meg på instrumentet mitt og møte/spille med andre som 
også vil bli gode. Ved å treffe flere elever og lærere, mener jeg dette vil kunne være veldig 
positivt for min utvikling og framgang. Min lærer vil følge meg opp og jobbe videre med det 
jeg lærer på UngMusikk.  Hvis jeg får muligheten til å bli med i UngMusikk, vil jeg øve 
systematisk og gjøre de oppgavene som forventes av meg. Jeg vil gjennomføre en analytisk 
og systematisk tilnærming til øve-rutinene mine, og jeg vil ta ansvar for egen læring. Jeg vil 
også lytte til andres spill for å lære av andre og ønsker å være en aktiv deltaker i 
UngMusikk.  

 

Piano: Det som fikk meg til å søke dette programmet er først og fremst det at jeg vil utvikle 

måten jeg spiller på. Jeg har spilt piano ved flere lærere både i Ungarn og i Norge, og det 

jeg merker veldig godt er at de lærer bort på forskjellige måter som gir meg forskjellig 

kunnskap og synsvinkler. Jeg vil også oppleve nye samarbeid og opplevelser gjennom dette 

programmet, slik at jeg kan lære nye ting.  

 

Klarinett: Mitt store mål i livet er å kunne jobbe med, og leve av musikk, enten som utøver 
eller som instruktør. Jeg har frem til nå vært med på mesterklasser, som jeg har fått mye ut 
av og som har inspirert meg veldig. Det å få 1-1 timer med en som allerede lever av musikk 
gir meg større sjanser til å kunne leve av det selv, og det hadde virkelig betydd mye for 
meg å få tilbakemeldinger fra de flinkeste vi har. 
Hvis jeg får plass kommer jo disse timene uten tvil til å motivere meg utrolig mye. Jeg vet 
at jeg må øve mye for å få noe ut av timene, men det er jeg villig til å gjøre for å bli den 
beste klarinettisten jeg kan bli. 

 
Fiolin: Jeg har lyst til å være med i talentprogrammet fordi jeg tror at jeg kan få stort utbytte 
av å få ha timer med en lærer på musikkhøyskolen. Jeg synes det høres spennende ut å dra til 
Oslo, og møte en lærer på NMH. Jeg ønsker å utvikle meg videre på instrumentet, og bli en 
bedre fiolinist. Jeg er glad i å gå på konserter, og håper at dette kan gi meg nye muligheter til å 
gå på flere konserter i Oslo. Det ville også være inspirerende og lærerikt å få møte andre som er 
interesserte i fiolin.  
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 Motivasjon for å fortsette etter 1. år  

 
Mange elever ønsker å fortsette i UngMusikk – talent etter 1. år. Så langt har UngMusikk gitt 
alle elever som viser interesse gjennom sine motivasjonsbrev, anbefaling fra lærer og 
tilstedeværelse på de oppleggene som har vært arrangert, muligheten til å kunne fortsette så 
lenge de ønsker innenfor den aldersgrensen som er satt. 
Noen punkter som går igjen og motiverer elevene til å ville fortsette videre er: 
 

 Har lært ekstremt mye, også om meg selv 

 Ser verdien av å jobbe hardt 

 Givende å bli kjent med andre unge musikere 

 Vet nå hva jeg vil satse på videre 

 Har fått nye måter å tenke på 

 Ser et studium som en reell mulighet og ikke bare som en drøm 

 Hver time har vært inspirerende og gjort det morsommere å øve 

 Er mer motivert til å øve enn noen gang pga disse timene 

 Dette fordypningsprogrammet er noe av det morsomste jeg har vært 
med på 

 Jeg får følt på masse mestring gjennom dette 
fordypningsprogrammet, noe som har gjort meg både mer selvsikker 
og gitt spillegleden en ny betydning. 

 Veldig betryggende å få innsikt i hvordan undervisningen er på 
Høgskolen 
 

Noen eksempler på motivasjonsbrev etter 1. år: 

 
Sang: Gjennom Ung Musikk har jeg lært ekstremt mye, ikke bare faglig og sangteknisk, men 
også ting om meg selv og om livet generelt. Etter to år med Ung Musikk, som jeg har hatt stor 
nytte av, syntes jeg det er naturlig å søke om videre plass i 2021-2022. 
Jeg er ivrig, lærevillig og jobber hardt med å bli best mulig som sanger. Jeg har utviklet meg 
mye det siste året og jeg er motivert til å fortsette arbeidet. Jeg er ikke engstelig for 
arbeidsmengden som kan forventes. Derimot er jeg motivert for å jobbe hardt med de 
øvelsene som programmet fører med seg. Gjennom Ung Musikk har jeg blitt kjent med 
andre unge musikere. Det syntes jeg er givende og motiverende. Det er alltid mye å lære av 
andre som holder på med det samme som meg. I tillegg har jeg peilet meg inn på klassisk 
musikk og funnet ut at dette er noe av det kuleste jeg vet. Derfor tror jeg at et år til vil være 
en super mulighet for meg. 
 
En annen sanger sier: Jeg syns det har vært veldig spennende å være med på programmet 
fordi min professor dette året har introdusert meg for nye måter å tenke på i musikken. Håper 

jeg kan fortsette å utforske dette neste år. Programmet har også gitt meg litt en idé om hvordan 
det er å studere musikk, noe som er planen. Her vil jeg gjerne få enda mer innsikt.  

 
En tredje sanger:  
Jeg har alltid hatt en drøm om å drive med musikk i framtiden, men den har alltid virket fjern 
og akkurat litt for vanskelig å oppnå. Å gå på Musikkhøgskolen har fått meg til å se det å 
studere musikk som en reell mulighet og ikke bare en «drøm». Det er veldig inspirerende å 
møte læreren her og man får mer forståelsen av at det er et fag og et håndverk som kan 
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læres og øves opp. Vet jo dette fra før, men det har vært veldig positivt for meg! 

Jazzpiano: Jeg ønsker å fortsette på UngMusikk fordi det gir meg en mulighet til å komme 
inn i musikkmiljøet og bli kjent med andre innenfor det og fordi jeg lærer nye ting som både 
er morsomme og lærerike. Timene jeg har hatt med ……… har også vært veldig bra og 
annerledes fra det jeg har hatt på kulturskolen. Jeg har drevet mye med komponering, 
spilling og digital musikkproduksjon og nå som jeg skal begynne på videregående blir det 
en enda større del av hverdagen min…… Jeg var også på oppmøtet i høst på høyskolen, og 
der hadde vi blant annet improvisasjon med en trompetist. Da var det ikke et piano igjen til 
meg, så jeg fikk da en cymbal. Det å bruke et annet instrument enn det jeg pleide til vanlig, 
fikk meg til å eksperimentere med nye ting, som jeg syntes var gøy.  Jeg håper at jeg blir 
tatt med videre, sånn at jeg kan bli mer kjent med miljøet og lære nye ting.  

Piano: Jeg synes det har vært utrolig givende å få delta i UngMusikk dette skoleåret. Jeg 
føler at jeg har fått mye ut av å jobbe med pianolærer fra Musikkhøgskolen, både når det 
gjelder tekniske aspekter og nye perspektiver. I tillegg har jeg fått god hjelp til innstudering 
og interpretasjon av nye og gamle stykker, og hver time har vært motiverende og gjort det 
morsommere å øve. Med andre ord vil jeg mer enn gjerne fortsette et år til i programmet.  

Trompet: Jeg er mer motivert til å øve enn noen gang og jeg føler at disse spilletimene er 
den største grunnen til dette. Jeg får følt på masse mestring gjennom dette 
fordypningsprogrammet, noe som har gjort meg både mer selvsikker og gitt spillegleden 
en ny betydning. Jeg har lært å håndtere instrumentet mitt bedre, nye teknikker for luft 
og støtte, mye av det psykologiske bak spilling og masse mer gjennom disse timene. Dette 
er noe jeg setter utrolig stor pris på. Jeg har lært utrolig mye det siste året, og jeg håper 
på å få kunne fortsette å lære. Dette fordypningsprogrammet er noe av det morsomste 
jeg har vært med på, jeg håper å kunne få fortsette for å kunne utvikle meg enda mer og 
utfordre meg selv på nye stadier. I tillegg skal jeg søke musikklinja i år, disse spilletimene 
har forberedt meg godt på dette og jeg håper at jeg både kommer inn på MDD og får 
fortsette i Ung Musikk Talent.  

Gitar: Jeg vil fortsette med Ung Musikk fordi det er en annerledes type undervisning fra 
kulturskolen og musikkundervisning på videregående. Jeg føler at jeg får et stort utbytte av 
å ha denne type undervisning av og til. Jeg har tenkt til å studere musikk videre og det er 
veldig betryggende å få en innsikt i hvordan undervisningen foregår på musikkhøgskolen". 

 
Lokale lærere underbygger elevenes innspill og sier bl.a. følgende:   

 Timene med sanglærer på NMH har ført til en dypere interesse for klassisk sang 
som jeg opplever at han modnes sakte, men sikkert, inn i. 

 Min elevs forståelse for musikk har blitt mer moden og detaljert.  

 Jeg har merket at hun ble virkelig inspirert og tenker veldig mye på hvordan 

hvilken detalj blir spilt, noe som gir veldig stor glede for meg som lærer.  

 Hun reflekterer selv veldig mye nå, og vi har veldig inspirerende og gode 

musikkdiskusjoner på timene..... 

 Hun er fast bestemt at hun vil fortsette med musikk og da er disse timene 

uvurderlige. 
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6. Livet etter UngMusikk - talent – hvem søker videre utdanning i musikk? 

UngMusikk - talent har en øvre aldersgrense på 19 år, dvs. avsluttet videregående skole. 
Noen av elevene slutter tidligere, av ulike grunner, f.eks. at de kommer inn på TUP – 
talentprogrammet på NMH, men mange fortsetter så lenge de kan!  

For å bli kjent med elevenes valg etter UngMusikk - talent har vi innhentet informasjon om 
elevenes videre planer, med fokus på musikkutdanning. Denne informasjonen har vi 
systematisert på følgende måte: 

 Har kommet inn på NMHs TUP program  

 Har kommet inn/søker på folkehøgskole eller i HMK Garden  

 Har planer om å søke til høyere musikkutdanning 

 Er i dag student ved en høyere musikkutdanningsinstitusjon  

I 2023 er det kun elever født i 2004 eller tidligere som med utgangspunkt i alder er 
aktuelle for høyere utdanning og folkehøgskole/HMK Garden. Av totalt 115 elever er 39 
elever i en alder som gjør at de kan være aktuelle for høyere utdanning.  

Flere yngre UngMusikk elever har imidlertid kommet inn på TUP, som har en nedre 
aldersgrense på 13 år. 

 

6.1 TUP programmet ved Norges musikkhøgskole 
I informasjonen om TUP programmet ved NMH, står følgende på NMHs hjemmeside:  

TUP er et tilbud til talentfulle ungdommer mellom 13 og 19 år som holder et høyt nivå på 
sitt hovedinstrument. Programmet skal gi elevene ekstra utfordringer og muligheter utover 
det den lokale musikkundervisningen kan tilby. Programmet skal drives i tett samarbeid 
med de aktørene som gir elevene musikkundervisning lokalt, det være seg kulturskole, 
videregående skole eller privat opplæring. Det skal legges til rette for tett dialog og godt 
samarbeid mellom lærerne på de lokale institusjonene og Norges musikkhøgskole. 

Opptakskrav 
Programmet retter seg mot unge musikktalenter i aldersgruppen 13 – 19 år, men kan også 
søkes av yngre og eldre elever. Elever under 13 år må ha følge av foresatte på all aktivitet i 
regi av TUP. 

Programmet omfatter fire ulike tilbud: TUP-ensemble, TUP-standard, TUP-dobbel og TUP-
kombi. Søkere må holde et viderekomment nivå på sitt hovedinstrument, være motivert for 
videre utvikling, ha tid til å delta på TUPs aktiviteter gjennom året, samt vise potensiale til å 
kunne kvalifisere seg for opptak til høyere musikkutdanning. 

På TUP får du instrumentaltimer med lærere fra Musikkhøgskolen, spille i ensembler, 
kammergrupper og orkester, delta på klassetimer, opplæring i gehør- og teori, delta på ulike 
prosjekt, spille konserter og delta på verksteder innen ulik relevant tematikk. 

Musikkhøgskolens talentutviklingstilbud er en del av et nasjonalt talentutviklingsprogram, 
og man kan søke på alle instrumenter innenfor sjangrene klassisk, folkemusikk og jazz. Man 
kan også søke full eller kombinert plass på komposisjon/låtskriving eller dirigering. 
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Man kan også søke TUP som ensemble/kammermusikkgruppe. 

Talentprogrammet til Norge musikkhøgskole er mer omfattende, med flere tilbud enn 
UngMusikk - talent. Dette programmet stiller også strengere krav til opptaksnivå. Flere av 
elevene i UngMusikk - talent har som mål å komme inn på TUP etter hvert.  
 
7 elever som er/har vært i UngMusikk - talent har kommet inn på TUP ensemble. Elever på 
TUP ensemble har ikke individuell hovedinstrumentundervisning slik at de fortsetter med 
individuell undervisning i UngMusikk - talent. Flere av disse elevene søker etter hvert 
opptak til TUP standard. 10 elever fra UngMusikk – talent har gjennom årene kommet inn 
på TUP standard, og vi kjenner til at 12 av elevene i UngMusikk - talent (2022-2023) vil 
søke seg til TUP i 2023/2024. 
 
Nedenfor følger en oversikt over UngMusikk - talent elever som er/har vært med i TUP 
programmene på NMH.  
 

Elever fra UngMusikk - talent som har kommet inn på TUP på NMH 2016-2023 
 

Kommune/videregående skole Antall elever       
TUP ensemble 

Antall elever     
TUP standard 

Instrumenter 

Nordre Follo 2 3 fiolin, cello 

Nordre Follo/Ski vgs MDD 1 1 sang 

Bærum 1  fiolin 

Bærum/Rud vgs MDD 1  cello 

Ås 1 1 waldhorn, 
hardingfele 

Ås/Ski vgs MDD  1 trombone  

Lillestrøm vgs MDD  1 trompet 

Ski vgs MDD  1 trombone 

Kongsberg  1 slagverk 

Indre Østfold  1 komposisjon 

Moss/Kirkeparken vgs MDD 1  fiolin 

Sum 7 10  

 

 
6.2 Folkehøgskole og Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps (HMK) 

 
Det er flere folkehøgskoler som er populære for elever som ønsker å forberede seg til 
opptak til høyere musikkutdanning. I tillegg har flere av elevene i UngMusikk - talent søkt 
seg til Hans Majestet Kongens Garde musikkorps. 
 
8 av UngMusikk - talent elevene i 2016-2023 går på/har søkt seg til folkehøgskoler som 
fokuserer på musikk.  4 elever er/har vært i Gardemusikken. 
 
Elevene fordeler seg slik:  
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Elever i UngMusikk - talent som går på/søker seg til 
folkehøgskole eller HMK Garden  

 

Antall elever Skole/HMK  

5 Toneheim folkehøgskole 

1 Viken folkehøgskole 

1 Sund folkehøgskole 

1 Trøndetun folkehøgskole 

1 Romerike folkehøgskole 

4 Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps 

13 Sum 

 
 
 
4 elever har gått/ går på Toneheim folkehøgskole som er landets største musikkskole med 
fokus på utøvende musikk i alle sjangere. 1 elev søker seg til Toneheim fra høsten 2023. 
Toneheim er en ettertraktet skole for elever som ønsker et ekstra år før de eventuelt søker 
seg til høyere musikkutdanning. De fire elevene på Toneheim har følgende 
hovedinstrument: sang, fløyte, fiolin, piano/sang. 
Viken folkehøgskole fokuserer på utøvende sang, låtskriving, jazz/pop/rock og 
musikkproduksjon. UngMusikk eleven som har gått på Viken folkehøgskole hadde klarinett 
som hovedinstrument. 
Sund folkehøgskole har jazzlinje og samarbeider med jazzlinjen på NTNU. UngMusikk 
eleven som gikk på Sund folkehøgskole har tenorsaksofon som hovedinstrument.  
Trøndetun folkehøgskole har bl.a. fokus på jazz/pop/rock og musikkproduksjon. 
UngMusikk eleven som har søkt seg til Trøndetun har elgitar som hovedinstrument.  
Romerike folkehøgskole har sitt hovedfokus på teater. Skolen har utviklet seg til å bli et 
«begrep» innenfor teater, også musikkteater. UngMusikk eleven som gikk på Romerike 
folkehøgskole hadde piano som hovedinstrument. 
 
4 elever i UngMusikk - talent har vært- eller er deltakere i Hans Majestet Kongens Gardes 
musikkorps (HMK). HMK er det eneste av Forsvarets korps som kun består av 
vernepliktige. På Forsvarets hjemmeside står følgende:  

Gardens musikkorps er delt i to og består av musikktroppen og signaltroppen. 
Signaltroppen er et janitsjarkorps med omtrent 60 vernepliktige musikanter . Soldatene 
som rekrutteres til Garden har bakgrunn i korps eller tilsvarende. De må prøvespille for 
å vise at de er kvalifisert til en plass i korpset. De som tas opp er ikke bare dyktige 
musikere, men også motiverte for en hard tjeneste. 

De fire elevene som ble tatt opp i HMK spiller trombone, waldhorn, saksofon og klarinett.  
 
7 av elevene som har gått på disse skolene/spilt i Gardemusikken har søkt eller holder på 
med høyere utdanning innenfor musikk. 
 

6.3 Elevenes planer om å søke høyere musikkutdanning 

10 av elevene i UngMusikk - talent født i perioden 2003-2005 har søkt høyere 
musikkutdanning fra høsten 2023. De er våren 2023 gjennom en opptaksprøve og vil ikke 
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kjenne til resultatene av opptaket før i mai måned. De fleste elevene har søkt NMH, men 
noen søker også andre utdanningsinstitusjoner. 
Elevene er fordelt på følgende måte: 
 

Elever i UngMusikk - talent som søker høyere musikkutdanning fra høsten 2023 
 

Navn Instrument Kommune/skole Planer 

Anders sang Nordre Follo/Ski 
vgs MDD 

Søker NMH og andre skoler 
for opptak 2023/2024 

Mina sang Lillestrøm Søker høyere 
musikkutdanning 2023/2024 

Nora Sang Greåker vgs MDD Søker NMH og Barratt Due 
2023-2024 

Nora piano Vestby Ønsker å studere noe med 
musikk og kunst 

Julie  Fiolin Greåker vgs MDD Søker NMH og NTNU 
2023/2024 

Selma Fløyte Asker Søker høyere 
musikkutdanning 2023/2024 

Maren Trompet Bærum/Rud vgs  
MDD 

Søker Barratt Due, Bergen, 
NTNU og NMH 2023-2024 

Anders Trombone (jazz) Rud vgs MDD Søker NMH 2023/2024 

Fredrik Trombone Ski vgs MDD Søker NMH 2023/2024 

Kristian Trombone Ski vgs MDD Søker NMH 2023/2024 

Emil Komposisjon Indre Østfold Søker NMH og Bergen 
2023/2024 

 
Dette utgjør 21% av antall elever i UngMusikk – talent som er født i perioden 2003-2005 
(totalt 53 elever). 
 
 

6.4  Elever i UngMusikk - talent som studerer musikk ved en høyere 
musikkutdanningsinstitusjon i 2023 

 
Flere av elevene i UngMusikk - talent har ambisjoner om å studere musikk etter avsluttet 
videregående utdanning. Mange av elevene har blitt styrket i disse ambisjonene gjennom 
møtet med NMH lærer og møtet med NMH som institusjon.  
Nedenfor følger en oversikt over elever som har kommet inn på høyere musikkutdanning i 
Norge eller i utlandet: 
 

Elever i UngMusikk - talent som studerer musikk ved en høyere musikkutdanningsinstitusjon 
 

Navn Instrument Kommune/videregående 
skole 

Utdanningsinstitusjon 

Oscar Torkildsen 
Brodahl 

Trompet Lillestrøm vgs MDD NMH  
2021- 

Amanda Schmidiger 
Hansen 

Sang Asker/St. Hallvard vgs MDD Barratt Due  
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Edvard Sandbakken Sang/piano Nordre Follo/Ski vgs MDD Barratt Due (sang) 
2018/2019 
NMH (sang)  
2019- 

Elise Evensen Fiolin Asker NTNU – musikk  

Erik Egge Jordheim Tenorsaksofon Nordre Follo/Ski vgs MDD NTNU –musikk  
2019- 

Frøydis Olhans Fiolin Ås Musikkonservatoriet i 
Falun  
2021- 

Håvard Østby Piano Ås Teater/musikkhøgskole 
i New York 

Nikolai Andersen Gitar Vestby NMH  
2022- 

Sandrica 
Randriamampianina 

Piano Ås/Ski vgs MDD Griegakademiet, 
Bergen – 
(musikkterapi)  
2022- 

Simon Foss Ryland Trompet Asker Barratt Due (opera) 
2021- 

Sindre Hopland 
Myhre 

Trompet Lillestrøm vgs MDD Barratt Due  
2022- 

Sofie Desiree 
Maritvold 

Saksofon Rud vgs MDD KMH Kungliga 
Musikhögskolan, 
Stockholm  
2021- 

Stian Gotaas Saksofon Rud vgs MDD Musikkonservatoriet i 
Tromsø 

Thomas Håkestad 
Kristiansen 

Trombone Ås/Ski vgs MDD NTNU – musikk  
2022- 

 
 
14 elever fra UngMusikk - talent studerer musikk ved en høyere musikkutdannings-
institusjon i 2023. Dette er elever født i 2004 eller tidligere.   
42 av elevene i UngMusikk - talent er født før 2005 og det er kun disse elevene som er 
aktuelle for høyere musikkutdanning i 2023.  
Det betyr at 33% av elevene i de aktuelle årsklassene som har deltatt i UngMusikk - talent, 
er elever ved en høyere musikkutdanningsinstitusjon i 2023.  
I tillegg har vi informasjon om at 3 elever født før 2005 søker høyere musikkutdanning fra 
2023/2024 (se 6.3).  
 
 
ETTERORD 
Vi ser at UngMusikk - talent fungerer etter intensjonen: 

 De fleste elevene i UngMusikk - talent er elever ved en kulturskole i hele 
UngMusikk perioden.Flere elever begynner også på videregående skole MDD for å 
kunne bygge opp en bredere kompetanse for å komme inn på en høyere 
musikkutdanningsinstitusjon 
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 UngMusikk - talent samarbeider tett med TUP på NMH og flere av elevene søker 
seg etter hvert til TUP programmet. 

 Gjennom programmet får elevene en sterkere bevissthet og realitetsorientering i 
forhold til eget ønske om å søke seg videre til høyere musikkutdanning 

 33% av aktuelle elever er nå studenter ved en høyere musikkutdanningsinstitusjon 

 En stor andel av elevene i UngMusikk - talent som ikke har søkt eller kommet inn 
på en høyere musikkutdanningsinstitusjon, er aktive amatørmusikere 

 Samarbeidet med NMH og NMHs lærere er - og har vært avgjørende for 
programmets positive utvikling 
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VEDLEGG 

 

Vedlegg 1 

 

Elever og lærere i UngMusikk - talent i perioden 2016-2023 

 

Navn Instrument År i 
UngMusikk - 

talent 

Kommune/ 
videregående 
skole 

Lokal lærer  NMH lærer 

Ada Helene 
Ingebretsen 

Trombone  2021/2022 Ski vgs MDD Anders Brenli 
 

Geir Anfinsen 

Ada von Simson 
 

Sang 2020/2021 
2021/2022 
2022/2023 

Lillestrøm Marit Gunilla 
Solstrand 
 

Kristin Kjølberg 

 

Adrian Dalgeir 
Engan 
 

Trompet 2022/2023 Kirkeparken 
vgs MDD 

Erlend 
Tunestveit 
 

Axel Sjøstedt 

Aleksander 
Lundeby Hansen 
 

Rytmisk/ 
Elgitar 

2019/2020 
2020/2021 

Frogn/ 
Ski vgs MDD  

Frode Gant 
Tveter/Johan 
Os Stave 

Hallgrim Berg 

Aleksandra 
Vahkrina 

Fiolin 2021/2022 
2022/2023 

Nordre Follo 
 

Agneta Holmer 
Maeland 

Bjarne Magnus 
Jensen      

Amanda 
Schmidiger 
Hansen 
 

Sang 2020/2021  Asker/ St. 
Halvard vgs. 
MDD 

Randi Gunn 
Tanem/ 
Jorunn 
Hermansen 

Kristin Kjølberg 
 

Anders Evju 
 

Rytmisk/ 
Trombone  

2022/2023 Rud vgs MDD Anders Brenli 
 

Even Skatrud 

Anders Jankov 

 

Sang 2019/2020 
2020/2021 
 

Nordre Follo/ 
Ski vgs MDD 

Jorun Bjoner 
 

 

Kristin Kjølberg 

Ane Viksås 
 
 

Sang 2020/2021  Lillestrøm/ 
Lillestrøm vgs  
MDD - drama 

Marit Gunilla 
Solstrand 
 

Frank Havrøy 
 

Anette 
Tverborgvik 

Saksofon 2022/2023 Kongsberg vgs 
MDD 

Barbara Bobola Vibeke Breian 

Anna Chen 
Lillemo 

Fiolin 2020/2021 
2021/2022 
2022/2023 

Ås 
 

Niklas Djurle 
 

Kolbjørn 
Holthe/ Bjarne 
Magnus Jensen 

Anna Lehre Bratsj 2021/2022 Indre Østfold Irena Banjeglav Morten Carlsen 

Anna Lehre Piano 2021/2022 
2022/2023 

Indre Østfold 
 

Valeri Rubacha 
 

Matti Hirvonen 

Anna 
Sommernes 

Fløyte 2022/2023 Vestby  Kari Andrea 
Johansen 

Anne Karine 
Hauge 
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Bjørk Mørup-
Farmen 

Fiolin 2022/2023 Nittedal  Ellinor Grønset Bjarne Magnus 
Jensen      

Brage Nordli Saksofon 2020/2021 
2021/2022 

Rud vgs MDD Ragnhild Holm 
 

Vibeke Breian 
 

Bror Lehre Fiolin 2022/2023 Indre Østfold Ilknur Özcan 
Andersen 

Sara Øvinge 

Børge Borg 
Wisting 

Trombone 2021/2022 Ski vgs MDD Anders Brenli 
 

Geir Anfinsen 

 

Cecilie Andrea 
Bakkelund 

Fløyte 2022/2023 Sarpsborg Marianne 
Aarum 

Anne Karine 
Hauge 

Dehao Sun 
 

Bratsj 2022/2023 Lillestrøm vgs 
MDD 

Dag Rønnekleiv Bjarne Magnus 
Jensen 

Edvard Alsing 
Seland 

Rytmisk/ 
jazzpiano 

2020/2021 
2021/2022 
2022/2023 

Bærum/  
Rud vgs MDD 

Ole Bjørn 
Talstad 
 

David Skinner 
 

Edvard 
Sandbakken 

Piano 2017/2018 Nordre Follo/  
Ski vgs MDD 

Anita Wegger 
 

Sveinung 
Bjelland 

Eivind Kjeldsen Klarinett 2020/2021 
2021/2022 

Ski vgs MDD Gunhild 
Molund 
Pedersen 

Fredrik Fors 

 

Eivind Urnes 
Berg 
 

Saksofon 2022/2023 Rud vgs MDD Ragnhild Holm 
 

Vibeke Breian 
 

Elias Habbestad 
Kjelsås 

Fiolin 2020/2021 
2021/2022 
2022/2023 

Nordre Follo Ingvild 
Habbestad 

Terje Moe 
Hansen/ 
Sara Øvinge 

Eline Heistø 
Carlsen 

Fiolin 2019/2020 
 

Nordre Follo Marja Liisa 
Sandbakken 

Terje Moe 
Hansen 

Elise Evensen 
 

Fiolin 2019/2020 Asker Lise Strandli 
Pedersen 

Bjarne Magnus 
Jensen 

Emil Haakenstad Sang 2022/2023 Greåker vgs 
MDD 

Birgit Gudim 
Søland 

Frank Havrøy 

Emil Lehre  
 

Piano 
 

2021/2022 
2022/2023 

Indre Østfold 
 

Valeri Rubacha 
 

Matti Hirvonen 

Erik August 
Nordeng Refstie 

Trombone 2022/2023 Rud vgs MDD Anders Brenli 
 

Geir Anfinsen 

Erik Egge 
Jordheim 

Rytmisk/ 
Tenor-
saxofon 

2016/2017 Nordre Follo/ 
Ski vgs MDD 

Mikkel N. 
Hjelmeland 
   

Atle Nymo 

Fredrik Bjørhei  Trombone -
bass 

2021/2022 
2022/2023 

Ski vgs MDD Anders Brenli 
 

Geir Anfinsen 

 

Fredrik Heistø 
Carlsen 

Cello 2020/2021 
2021/2022 

Nordre Follo Karoline Rising 
Næss  

Geir Tore 
Larsen 

Frida Haltli Fiolin 2020/2021 
2021/2022 

Nordre Follo Maja Solveig 
Kjelstrup Ratkje 

Terje Moe 
Hansen  

Frøydis Olhans Fiolin 2018/2019 
2019/2020 
2020/2021 

Ås Niklas Djurle 
 

Bjarne Magnus 
Jensen 
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Gabriella Volan Fløyte 2022/2023 Lillestrøm  Gry Nordhagen Anne Karine 
Hauge 

Gard Nicolai 
Græsdahl 

Piano 2016/2017 Vestby Eleonora 
Paunen 

Sveinung 
Bjelland 

Haldor Vilberg  Slagverk 2022/2023 Lillestrøm Lars Tranum 
Arnegaard 

Tomas Nilsson 
 

Heidi Haugom 
Clark 

Saksofon 
2022/2023 

Rud vgs MDD 
Ragnhild Holm Vibeke Breian 

Heine Eriksen Slagverk  2022/2023 Lillestrøm  Bert Nummelin Tomas Nilsson 

Herman Haugen Fiolin  2021/2022 Moss  Stein Kvist Harald Aadland 

Hy Chang Vo Cello 2020/2021 
2021/2022  
2022/2023 

Bærum/ 
Rud vgs MDD 

Ingrid 
Søfteland 
Gudim 

Torunn 
Stavseng/ Geir 
Tore Larsen 

Håkon Ødegård 
 

Tuba 2022/2023 Ullensaker  Georgy 
Kalmykov 

Knut Elias 
Barstad 

Håvard Østby Piano 2017/2018 Ås Vera Folstad 
 

Sveinung 
Bjelland 

Ingeborg 
Koefoed-
Jespersen 

Fløyte 2020/2021 
2021/2022 

Fredrikstad Christine 
Møklegaard 
 

Anne Karine 
Hauge 
 

Ingrid 
Haagenrud-
Nordby 

Saksofon 2022/2023 
Rud vgs MDD 

Ragnhild Holm Vibeke Breian 

Jens Karlsen 
Palm 
 

Fiolin 2021/2022 Moss/ 
Kirkeparken 
vgs MDD 

Helle Tennøe 
Andersen 
 

Bjarne Magnus 
Jensen 

Jester Kroese Fiolin 2018/2019 Frogn Hilde Gunn 
Aasen 

Terje Moe 
Hansen 

Johanne 
Grønntun Nissen 

Piano 2018/2019 Nordre Follo Anita Wegger 
Haagenrud 
 

Sveinung 
Bjelland 

Johanne Løtveit  
 

Sang 2019/2020 
2020/2021 

Asker Randi Gunn 
Tanem 

Kristin Kjølberg 

Johannes Hansen 
 

Euphonium 2019/2020 
2020/2021 
2021/2022 

Nordre Follo/ 
Ski vgs MDD 

Anders Brenli 
 

Sverre Olsrud/ 
Bente Illevold 
 

Johannes Heistø 
Carlsen  

Fiolin 2022/2023 Nordre Follo  Lotte Hellstrøm 
Hestad   

Bjarne Magnus 
Jensen      

Jonas 
Radserescht 

Fløyte 2019/2020 
2020/2021 

Bærum 
 

Merete 
Markussen 

Anne Karine 
Hauge 

Jonathan Jansson Hardingfele 2020/2021 Ås/ 
Vinstra vgs 
MDD 

Elisabet Olhans 
 

Steinar Ofsdal 

Joo-Yeon Park Fiolin 2020/2021 
2021/2022 

Bærum Eileen Siegel 
 

Harald Aadland 

 

Julie Godager Sang 2018/2019 Nordre Follo Marthe Susann 
Åndahl 

Beate Lech 
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Julie Waler 
Skogrand  

Fiolin 2022/2023 Greåker vgs 
MDD 

Maria Dahl 
  

Bjarne Magnus 
Jensen 

Kha Chang Vo 
 

Cello 2021/2022 
2022/2023 

Bærum  
 

Ingrid 
Søfteland 
Gudim 

Geir Tore 
Larsen 

Kine Selle 
 

Trompet 2021/2022 
2022/2023 

Lillestrøm/ 
Lillestrøm vgs 
MDD 

Andreas 
Hovelsås 
Fossum 

Jonas Haltia/  
Axel Sjøstedt 

Kristian Egge 
Jordheim 

Trombone 2021/2022 Ski vgs MDD Anders Brenli 
 

Geir Anfinsen 

Kristin 
Laurinsdottir 
Eriksen 

Klarinett 2022/2023 Lillestrøm  Bente Midtgård 

 

Bjørn Christian 
Nyman 

Liv Anne Berget 
 

Hardingfele 
2022/2023 

Gol  
Øyvind 
Brabandt 
 

Håkon Høgemo 

Magnus Benum 
 

Saksofon 2022/2023 Rud vgs MDD Ragnhild Holm 
 

Vibeke Breian 

Maren 
Hermundstad 
Sanner 

Trompet 2021/2022 
2022/2023 

Bærum/  
Rud vgs MDD 

Trond Olav 
Ruistuen 
 

Jonas Haltia/ 
Axel Sjøstedt 

Mari Evensen 
 

Fiolin 2019/2020 Asker Lise Strandli 
Pedersen 

Bjarne Magnus 
Jensen      

Maria Gleditsch 
 

Fløyte 2021/2022 Fredrikstad  Christine 
Møklegaard 

Anne Karine 
Hauge 

Maria Staff 

 

Cello 2022/2023 Nesodden/ 
Oslo By 
Steinerskole 
MDD 

Kristine Solberg 
 

Geir Tore 
Larsen 

Marie Knutsen  
 

Fløyte 2017/2018 Nordre Follo  Martina 
Dingstad 

Trond Magne 
Brekka 

Marte Ingeborg 
Haltli  
 

Fiolin 2021/2022 
2022/2023 

Nordre Follo 
 

Frode Haltli 
 

Kolbjørn 
Holthe/   
Sara Øvinge 

Martin Nybøle-
Jelsness 
 

Sang 2022/2023 Greåker vgs 
MDD 

Maria Kristine 
Mohn 
Pettersen 

Kristin Kjølberg 

Mathea Holberg 
Hansen  
 

Waldhorn 2022/2023 Lillestrøm/ 
Lillestrøm vgs 
MDD 

Karen Martha 
Therese 
Johnstad Ruud 

Steinar Granmo 
Nilsen 

Mina Midtgård 
Ringstad 

Trompet 2021/2022 
2022/2023 

Indre Østfold  
 

Bente G 
Fjærestad 

Jonas Haltia/ 
Axel Sjøstedt 

Mina Sophie 
Platt 
 

Sang 2021/2022 
2022/2023 

Lillestrøm  
 

Eva Maria Ifrig 
Johansson 
 

Kristin 
Kjølberg/ 
Mona Julsrud 

Natalie McBride 
 

Vokal 2022/2023 Kirkeparken 
vgs MDD 

Åshild Skiri 
Refsdal 
 

Silje Ræstad 
Karlsen 
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Nicholas 
Vesterkjær 

Saksofon 2020/2021 
2021/2022        

Rud vgs MDD 
Ragnhild Holm Vibeke Breian 

Nikolai Anker Saksofon 2020/2021 
2021/2022 

Rud vgs MDD 
Ragnhild Holm Vibeke Breian 

Nikolai Andersen Gitar 2018/2019 
2019/2020 
2020/2021 
2021/2022 

Vestby Andreas 
Karlsen 
 

Eva Beneke 

Noah Dalsholt 
Korslund  
 

Rytmisk/ 
Elgitar 
 

2021/2022 Nordre Follo/ 
Ski vgs MDD 

Miroslaw 
Kaczmarczyk 
 

Hallgrim Berg 
 

Nora Håbjørg 
Tangseth 

Piano 2020/2021 
2021/2022 

Vestby  Ieva Struzaite 
 

Matti Hirvonen 
 

Nora Rønning 

 

Sang 2022/2023 Greåker vgs. 
MDD 

Maria Kristine 
Mohn 
Pettersen 

Kristin Kjølberg 

Olav Even 
Bogstrand 

Tuba 2022/2023 Lillestrøm  Karin Nordli  
 

Knut Elias 
Barstad 

Omer Popovac 
 

Gitar 2022/2023 Nordre Follo  Karl Michelson 
 

Petter Richter                 
 

Oscar Torkildsen 
Brodahl 

Trompet 2019/2020 
 

Lillestrøm vgs 
MDD 

Anne-Kari 
Danielsen 

Jonas Haltia 
 

Saksofongruppe: 
Ingrid 
Haagenrud-
Nordby og Heidi 
Haugom Clark 

Saksofon 2022/2023 Rud vgs MDD Ragnhild Holm 
 

Vibeke Breian 
 

Saksofon-
kvartett 
Ingrid 
Haagenrud-
Nordby  

Heidi Haugom 
Clark Eivind 
Urnes Berg                              
Magnus Benum  

Saksofon 2022/2023 Rud vgs MDD Ragnhild Holm 
 

Vibeke Breian 

Sander Lehre 
 

Cello 2021/2022 
2022/2023 

Indre Østfold Tore Eie 
 

Geir Tore 
Larsen 

Sander Lehre Piano 2021/2022 Indre Østfold Valeri Rubacha Matti Hirvonen 

Sandrica 
Randriamampiani
na 

Piano 2020/2021 

2021/2022 

Ås                   Vera Folstad 

 

 

Matti Hirvonen 

 

Selia Skjærholt 
 

Fløyte 2022/2023 Nordre Follo  Kine 
Isachsen/Tora 
Røstvik 

Anne Karine 
Hauge 

Selma Lødemel Fløyte 2020/2021 
2021/2022 

Asker Ragnhild Døsen 
 

Anne Karine 
Hauge 
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Sigrid Wu Kofoed Klarinett 2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

Nordre Follo/              
Ski vgs MDD 

Maja Bjørhei 
 

Fredrik Fors 

Sigurd Slinning 
Klausen 

Rytmisk/  
Elgitar 

2022/2023 Lillestrøm vgs 
MDD 

Ola Slaaen 
 

Hallgrim Berg 

Simon 
Christensen 
Højlo 

Trombone 2018/2019 Ås Trond Nilsen 
 

Sverre Riise 

Simon Foss 
Ryland   

Trompet 2019/2020 
 

Asker Vibeke Kohl 
 

Jonas Haltia 

Simon 
Habbestad 
Kjelsås 

Fiolin 2021/2022 
2022/2023 

Nordre Follo Ingvild 
Habbestad 
 

Kolbjørn 
Holthe/ 
Sara Øvinge 

Simon 
Okoniewski 

Rytmisk/ 
Elgitar 

2016/2017 Nordre Follo Miroslaw 
Kaczmarczyk 

Håkon Storm 
Mathisen 

Sindre Hopland 
Myhre 

Trompet 2020/2021  Lillestrøm vgs 
MDD 

Anne-Kari 
Danielsen  

Axel Sjøstedt 
 

Sofie Desiree 
Maritvold 

Saksofon 2020/2021 
2021/2022 

Rud vgs MDD Ragnhild Holm 
Rud vgs 
 

Vibeke Breian 
 

Sofie og gutta- 
Saxofon-
kvartett: 
Brage Nordli-
baryton 
Nicolai Anker/ 
Nicholas 
Vesterkjær – 
tenor  
Stian Gotaas-
sopran 
Sofie Desiree 
Maritvold-alt 

Saksofon 2020/2021 
2021/2022 

Rud vgs MDD Ragnhild Holm 
Rud vgs 
 

Vibeke Breian 
 

Stian Gotaas Saksofon 2020/2021 
2021/2022 

Rud vgs MDD Ragnhild Holm 
Rud vgs 

Vibeke Breian 
 

Strykekvartett: 
Kolbotianerne 
Frida Haltli: fiolin 
Eline Heistø 
Carlsen: fiolin 
Elias Habbestad 
Kjelsås: fiolin 
Fredrik Heistø 
Carlsen: cello 

Stryke-
kvartett 

2021/2022 Nordre Follo Ingvild 
Habbestad/ 
Jan Clemens 
Carlsen 
 

Are 
Sandbakken 
 

Susanna Grotke 
 

Piano 2021/2022 Vestby  
 

Ieva Maria 
Struzaite 
 

Matti Hirvonen 
 

Sverre Saugstad 
Bendiksen 

Sang 
2022/2023 Greåker vgs 

MDD 
Hege Christin 
Holmquist 

Frank Havrøy 
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Tarik Mesic Piano 2020/2021 
2021/2022 

Bærum  Pål Størset 
 

Matti Hirvonen 
 

Thea Lundem 
 

Klarinett 
2022/2023 Jessheim vgs/ 

Lillestrøm vgs 
MDD 

Jørgen 
Mathisen  
 

Leif Arne 
Pedersen 
 

Thea Sofie 
Myrbråten 

Fløyte 2016/2017 
2017/2018 

Nordre Follo/ 
Ski vgs MDD 

Kine B 
Isachsen/ 
Martina 
Dingstad 

Andrew 
Cunningham/ 
Trond Magne 
Brekka 

Thomas 
Håkestad 
Kristiansen 

Trombone 2018/2019 
2019/2020 
 

Ås/                    
Ski vgs MDD 

Trond Nilsen 
 

Sverre Riise  
 

Thomas Skartlien  
 

Piano 2020/2021 
2021/2022 

Lillestrøm Ingunn Tennøe 
 

Matti Hirvonen 

 

Tobias Ruud 
 

Rytmisk/ El-
gitar 

2022/2023 Lillestrøm vgs 
MDD 

Ola Slaaen 
 

Hallgrim Berg 

 

Tomine Hillier  
 

Fløyte 2017/2018 Nordre Follo Martina 
Dingstad 
 

Andrew 
Cunningham/ 
Trond Magne 
Brekka 

Tor Erik Aasestad Slagverk 2016/2017 Ås Kristoffer 
Carlsen 

Kjell Tore 
Innervik 

Torhild Indahl 
 

Klarinett 2022/2023 Ski vgs MDD Gunhild 
Pedersen 

Fredrik Fors 

Torjus 
Nordhagen 
 

Rytmisk/ El-
gitar 

2022/2023 Lillestrøm vgs 
MDD 

Ola Slaaen/    
Hogne 
Meisingset  

Hallgrim Berg 

Trym Norum 
Graven 
  

Slagverk 2021/2022 Kongsberg  David Cariano 
Timme 
 

Tomas Nilsson 

Veslemøy 
Draumås 
 

Piano 2021/2022 Indre Østfold 
 

Trine Gunnerud 
 
 

Matti Hirvonen 

 

Vetle Rødbotten Waldhorn 2017/2018 
2018/2019 

Ås Bjørg Bøe 
 

Jan Olav 
Martinsen 

Victor Voigt-
Hanssen 

Cello 2022/2023 Nesodden  Franciska F. 
Borgen  

Geir Tore 
Larsen 

Vladislav Foss Piano 2016/2017  
2017/2018 

Vestby Eleonora 
Paunen 
 

Sveinung 
Bjelland 

Wendy Look Piano 2016/2017 Nordre Follo Jelena 
Erenbourg 
 

Sveinung 
Bjelland 
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Vedlegg 2 

SAMARBEIDSAVTALE  

om UngMusikk  
mellom 

(?) kommune, Viken fylkeskommune og Norges musikkhøgskole 

01.01.2023 – 31.12.2026  

 

 
INNLEDNING 
UngMusikk er et samarbeidstiltak mellom kommuner i Viken, Viken fylkeskommune og 
Norges musikkhøgskole om et helhetlig musikkopplæringsløp for elever som ønsker 
fordypningstilbud i musikk.  
I 2022 er 36 kommuner, 12 videregående skoler og 4 folkehøgskoler i Viken med i 
UngMusikk.  
 

UngMusikk er en av syv satsinger i Viken fylkeskommune rettet mot unge talenter innenfor 
ulike kunstfag. I Temastrategi for kunst og kultur 2022-2025 står bl.a. følgende:  

 

Viken fylkeskommune ønsker  

 å bidra til en satsing på talentutvikling med regionalt forankrede programmer som 
både rekrutterer lokalt og nasjonalt  

 å legge til rette for gode koblinger for talentsatsing og det profesjonelle feltet i 
samarbeid med relevante aktører (s.21) 

 

Sentrale punkter i denne satsingen er skape, utøve, oppleve og delta. Disse punktene er 
godt forankret i FNs bærekraftsmål som ligger til grunn for Viken fylkeskommunes 
satsninger.  
 

Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av 
barn og unge og Rammeplan for kulturskolen- Mangfold og fordypning (Norsk 
kulturskoleråd, 2016) fremhever betydningen av samarbeid om en helhetlig 
musikkopplæring.  
 

Meld. St. 18 (2020-2021) sier  

 Barne- og ungdomskultur er ei nasjonal satsing der både staten, fylkeskommunane 
og kommunane har verkemiddel og tiltak. For å oppnå dei nasjonale måla er det 
derfor viktig at alle desse tre forvaltningsnivåa jobbar saman (5.2 Dei kommunale 
og regionale verkemidla, s. 34). 

 Det er dessutan behov for system for samarbeid om fordjupingstilboda i 
kulturskolen (8.3.6 Koordinering på fylkesnivå, s.72) 
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 Kulturskolen skal òg bidra til å kvalifisere elevar med særleg interesse og 
motivasjon for opptak i høgare kunstfagleg utdanning (8.2.4 Ein skule for framtida, 
s. 68) 

 Å skape tettare kontakt mellom breidde og spiss og byggje bru mellom desse nivåa 
er ei prioritering i talentutviklingsarbeidet (9.6 Vurdering s.99) 

 
Rammeplan for kulturskolen sier følgende:  

 For å styrke kvalitet og bredde i det samlede undervisningstilbudet, oppfordres den  
enkelte kulturskole til å delta i interkommunalt og regionalt samarbeid, samarbeid 
med lokale kunst – og kulturmiljøer, videregående skole og med høyere 
musikkutdanningsinstitusjoner og deres talentutviklingsprogram (1.7 Organisering 
av opplæringa, s.12).  

 

UngMusikk skal, med sine aktiviteter og tilbud, bidra til å virkeliggjøre satsingene i de ulike 
meldingene og fokusere på fordypning og talentutvikling gjennom ulike innfallsvinkler 
knyttet til bredde og mer spissede tiltak i opplæringsløpet.  
 

 

SAMARBEIDSPARTER 

Denne avtalen er inngått mellom ? kommune, Viken fylkeskommune og Norges 
musikkhøgskole for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026. Når Viken fylkeskommune oppløses 
31.12.2023, vil avtalen reforhandles med fylkeskommunene som oppstår etter 
oppløsningen, deltakende kommuner og med Norges musikkhøgskole. Partene har en 
intensjon om å videreføre avtalen til 31.12.2026 forutsatt at de nye fylkeskommunene som 
oppstår etter at Viken er oppløst tiltrer avtalen på en økonomisk tilfredsstillende måte.  

 

 

FORMÅL 

Formålet med UngMusikk er å styrke og tydeliggjøre det faglige samarbeidet mellom 
elever, studenter, lærere og ledelse i kulturskoler, videregående skoler med musikk, dans 
og drama og folkehøgskoler med musikk. I dette samarbeidet skal det legges til rette for et 
helhetlig opplæringsløp i musikk for den enkelte elev og elevgruppe.   
 

Avtalen skal sikre systematisk, konstruktivt og målrettet samarbeid om temaer av felles 
interesse og være til gjensidig nytte for elever, lærere og ledelse innenfor de ulike 
skoleslagene og fylkeskommunen.  

 

Det er en målsetting at tiltaket skal kunne inspirere til tilsvarende tiltak i andre fylker i 
Norge og innenfor andre kunstfag.  
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ORGANISERING 

Vertskapskommune: Vertskapskommunen som er valgt av fylkeskommunen har ansvaret 
for driften av UngMusikk. Vertskapskommunen utpeker den øverste ansvarlige for 
samarbeidstiltaket. Vertskapskommunen har arbeidsgiveransvaret for ansatte i UngMusikk 
og ansetter daglig leder, delregionskoordinatorer og i andre stillinger som er nødvendige 
for driften og for tiltakene som UngMusikk skal gjennomføre. Det beregnes en 
administrativ ressurs til vertskommunen i UngMusikk sitt budsjett. Ås kommune er 
vertskapskommune i perioden 01.01.2023 – 31.12 2026. 
 

Delregioner: UngMusikk er delt inn i 6 delregioner som dekker hele Viken fylke. Hver 
delregion har en koordinator i deltidsstilling som har ansvar for organiseringen av 
virksomheten i sin delregion og for samarbeidstiltak på tvers av delregionene. 
Delregionene har egne budsjetter. Koordinatorene har tett kontakt med sentral ledelse og 
rektorene i medlemskommunene i sine delregioner. Koordinatorene er ansatt i 
vertskapskommunen.  

 

Referansegruppe: Alle etablerte delregioner skal ha en referansegruppe. 
Referansegruppen er rådgivende organ for koordinator i forbindelse med tiltak i 
delregionen. Hver referansegruppe består av rektorer/ledere fra deltakende kulturskoler, 
videregående skoler og folkehøgskoler med musikk i delregionen. Referansegruppen ledes 
av koordinator for delregionen. 

 

Styringsgruppe: UngMusikk ledes av en styringsgruppe. Styringsgruppen har besluttende 
myndighet, budsjettansvar og overordnet ansvar for driften av UngMusikk. Øverste 
ansvarlige for UngMusikk er styringsgruppens leder. Styringsgruppen består av 
representanter for samarbeidspartnerne: kulturskolene, fylkeskommunen og Norges 
musikkhøgskole.  

 

Elevmedvirkning 

Elevmedvirkning i beslutningsprosesser skal ivaretas gjennom etablerte fora slik at 
elevenes stemme får betydning for prioriteringer og vedtak som gjøres knyttet til 
elevaktiviteter. 

 

 

SAMARBEIDS- OG SATSINGSOMRÅDER 
Avtalen omfatter tre samarbeids- og satsingsområder: 
 

1. Elevrettede satsingsområder 
2. Pedagogrettede satsingsområder 
3. Samfunnsrettede satsingsområder 

 

1. Elevrettede satsingsområder 
 

Talentutvikling/fordypning/musikkformidling 
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Talentutvikling/fordypning/musikkformidling er et hovedsatsingsområde i dette 
samarbeidet. Heri ligger fordypning på alle nivåer i opplæringsløpet gjennom breddetiltak 
og mer spissede tiltak. 
UngMusikk skal i sine prioriteringer ha fokus på et helhetlig opplæringsløp med sømløse 
overganger mellom de faglige oppleggene i de ulike skoleslagene. Samarbeid mellom 
lærere om den enkelte elev skal prioriteres. 
 

UngMusikk skal gjennom dette satsingsområdet gi motiverte elever muligheter for et 
utvidet instrumentaltilbud i tett samarbeid med Norges musikkhøgskole.  

 

Eksempler på dette kan være: 

 

Breddetiltak: 

 Konserter lokalt, regionalt og på Norges musikkhøgskole for elever på ulike nivåer, 
individuelt og i samarbeid med profesjonelle utøvere 

 Aktiviteter knyttet til samarbeid mellom studenter og elever i kulturskoler og 
videregående skoler  

 Undervisning i instrumentklasser innenfor alle instrumentgrupper med lærere fra 
Norges musikkhøgskole og lokale lærere. Ingen opptaksprøve 

 Samspillgrupper lokalt, regionalt og på Norges musikkhøgskole med lærere fra 
Musikkhøgskolen og lokale lærere 

 

Individuelt tilpassede tiltak: 

 Undervisning av fordypnings/talentelever på Norges musikkhøgskole i et 
samarbeid mellom lærere fra Musikkhøgskolen og lokale lærer. Opptaksprøve 

 Konserter der elever blir invitert til å være solister med større ensembler 

 Konserter der elever får spille med profesjonelle utøvere 
 

Andre aktuelle elevrettede satsingsområder 

UngMusikk skal bidra til å virkeliggjøre satsinger som krever ekstra økonomisk og 
pedagogisk innsats for å kunne bli iverksatt. Dette gjelder bl.a. satsinger som av ulike 
grunner har utfordringer knyttet til rekruttering - og satsinger som krever fornyet faglig 
utvikling. UngMusikk skal være i tett kontakt med samarbeidspartnerne når det gjelder 
denne type elevsentrerte satsinger.  
 
Eksempler på dette kan være: 

 Nye digitale hovedinstrumenter 

 Instrumenter med stort rekrutteringsbehov nasjonalt 

 Musikkproduksjon 

 Skapende aktiviteter som komposisjon/låtskriving/arrangering 

 Direksjon 

 Musikkteori tilpasset ulike elevgrupper 
 

2. Pedagogrettede satsingsområder 
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UngMusikk skal ha tilbud om kompetansehevingstiltak for lærere og skoleledere i de ulike 
skoleslagene. Norges musikkhøgskole er en aktiv samarbeidspartner på dette området.  
 
Eksempler på dette kan være: 

 Tilbud om faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere 
lokalt, regionalt og på Musikkhøgskolen 

 Samarbeid mellom institusjoner og lærergrupper om forslag til utvikling av etter – 
og videreutdanningskurs i samarbeid med Norges musikkhøgskole 

 Seminarer for lærere i ulike skoleslag i samarbeid med Norges musikkhøgskole 

 Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid på tvers av skoleslagene 

 Praksis for studenter som utdanner seg til lærere i de samarbeidende skoleslagene 

 Forskning og utviklingsarbeid der masterstudenter gjennom tildeling av stipend 
inviteres til å skrive masteroppgaver knyttet til kulturskolerelaterte temaer 
 

3. Samfunnsrettede satsingsområder 
UngMusikk skal følge med på nye strømninger i tiden og tilpasse virksomheten til et 
samfunn og en elevgruppe i endring. 

Kulturskoler og videregående skoler skal kunne dra nytte av tilgjengelig kompetanse hos 
UngMusikks samarbeidspartnere i utviklingen av nye opplæringstilbud. 

 

Eksempler på dette kan være: 

 Tiltak for å styrke rekrutteringen av elever til kulturskole, videregående skole og 
høgskole i et samarbeid mellom skoleslagene 

 Tiltak for å synliggjøre skoleslagenes musikktilbud lokalt og regionalt  

 Vektlegging av flerkulturelle uttrykk, integrering og mangfold i musikktilbudene 

 Samarbeid over landegrenser og søknadsprosesser knyttet til denne type 
samarbeid 

 Tiltak som fremmer og synliggjør den internasjonale dimensjonen i vårt eget 
samfunn 

 Samarbeid mellom elever og profesjonelle knyttet til musikk som næringsvei 
(kulturnæringer) 

 

 

SENTRALE OG REGIONALE TILTAK 
 

Sentrale tiltak 

UngMusikk setter av egne midler til sentrale tiltak i budsjettet. Styringsgruppen i 
UngMusikk gjør årlige vedtak om valg av prioriterte sentrale satsingsområder.   

 

Eksempler på satsingsområder: 

• Direksjon 
• Folkemusikk 
• Orgel 
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• Opera 
 

I tillegg hører instrumentklasse- og talentundervisningen på NMH til kategorien sentrale 
tiltak. 
 

Regionale tiltak 

Hver delregion har avsatt midler til regionale tiltak i budsjettet. Kulturskoler (kommuner), 
videregående skoler og folkehøgskoler i en delregion kan søke om støtte til større og 
mindre prosjekter som er relevante for delregionen fra disse midlene: 
 

 Små prosjekter - raskt svar. Ingen søknadsfrist. 

 Store prosjekter – mer omfattende behandling. Søknadsfrist to ganger pr år. 

 Langvarige prosjekter - inntil 3 år med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist i 
høstsemesteret.  
 
 

SAMARBEID MED ANDRE TALENTUTVIKLINGSPROGRAMMER 

UngMusikks talentutviklingsprogram har et tett samarbeid med Norges musikkhøgskoles 
talentutviklingsprogram Unge Musikere (TUP). Det er en målsetting å få til en sømløs 
overgang mellom disse talentutviklingsprogrammene. I tillegg samarbeider UngMusikk 
med andre talentutviklingsprogrammer gjennom felles plattformer. 

 
 
ØKONOMI 
UngMusikks drift baserer seg i hovedsak på økonomiske midler fra Viken fylkeskommune, 
Norges musikkhøgskole og deltakerkommunene. 

Viken fylkeskommune og Norges musikkhøgskole øremerker midler til UngMusikk i sine 
årlige budsjetter.  

 

Hver deltakerkommune betaler en egenandel til driften av UngMusikk basert på antall 
innbyggere i kommunen.  

 

For avtaleperioden 01.01.2023 – 31.12.2026 gjelder følgende egenandel pr år:   

 

Kommuner med inntil 10 000 innbyggere kr  20 000 

Kommuner med fra 10 000-20 000 innbyggere: kr  40 000 

Kommuner med fra 20 000-40 000 innbyggere:  kr  60 000 

Kommuner med fra 40 000-60 000 innbyggere:  kr  80 000 

Kommuner med fra og over 60 000 innbyggere: kr 100 000 

Hospitant for ett år, uansett antall innbyggere kr  5 000 
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Det åpnes for at to kommuner i samme delregion kan gå sammen om egenandel til 
UngMusikk hvis kommunene til sammen har under 10 000 innbyggere.  

Det er mulig for nye kommuner å inngå hospitantavtale med en kostnad på kr 5 000 
uansett størrelse på kommunen. Avtalen gjelder for ett år. Det er utarbeidet eget 
avtaledokument for hospitantkommuner. Hospitantkommuner kan delta på de fleste 
aktivitetene/prosjektene som tilbys, men ikke søke om støtte til egne 
aktiviteter/prosjekter.  

 

For ? kommune betyr dette en årlig kostnad på kr ?  til UngMusikk i avtaleperioden. 

 

Kommunenes kulturskoler og de videregående skolene skal tilrettelegge for at lærere som 
er med i UngMusikks aktiviteter får dette innpasset på sin arbeidsplan.  

 

Det søkes jevnlig om tilskudd fra eksterne, offentlige og private kilder til større prosjekter.  

 

Årsregnskap og budsjett skal behandles og godkjennes av styringsgruppen og 
vertskommunens revisjon.  

 

 

Kjøp av tjenester fra Norges musikkhøgskole 

Som deltaker i UngMusikk er det mulig for den enkelte kulturskole/videregående 
skole/folkehøgskole å kjøpe egne tjenester fra Norges musikkhøgskole som ikke inngår i  
Musikkhøgskolens øremerkede midler til UngMusikk. Denne type tjenester betales av den  
enkelte skole og avtales gjennom UngMusikk.  

 

 

OPPFØLGING AV AVTALEN 

Avtalen følges opp av styringsgruppen. Spesifiserte avtaler innenfor enkeltprosjekter kan 
utarbeides ved behov.  

Prosjektdeltakere deltar i evalueringer av gjennomførte prosjekter.  

Det utarbeides årsrapport med regnskap innen 1. mars hvert år. Årsrapporten sendes alle 
samarbeidspartnere. 

 

 

VARIGHET 
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Denne avtalen gjelder for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026. Når Viken fylkeskommune 
oppløses 31.12.2023, vil avtalen reforhandles med fylkeskommunene som oppstår etter 
oppløsningen, kommunene og Norges musikkhøgskole.   

 

OPPSIGELSE AV AVTALEN 

Partene har en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Kommunens egenandel beregnes i 
så tilfelle ut ifra antall måneder i avtalen som er gjeldende. 

 

 

UNDERSKRIFTER 

 

 

Dato:___________ 

 

 

______________________ 

 

…………………………..kommune  

Dato:___________ 

 

 

______________________ 

 

Norges musikkhøgskole  

 

 

 

Dato:___________ 

 

 

______________________ 

 

Viken fylkeskommune  

 

 

 

 

Dato:___________ 

 

 

______________________ 

 

Ås kommune som vertskapskommune 

 

 


