
Kulturforum

Torunn Øvrebø Brotnow

Musikk i Skolen



 Flere grupper ved en skole, en kulturskole eller i et nærmiljø 
går sammen om en styringsgruppe/ et kulturforum for å 
samordne aktivitet, drift og ressursbruk og få ideer til og 
gjennomføre større fellesarrangement for barn og unge i sitt 
nærmiljø

 Ressurspersoner ved en skole, en kulturskole eller i et 
nærmiljø går sammen i et kulturforum for å sette i gang og 
drive musikkaktivitet for barn og unge i deres fritid

Kulturforum-modeller



Hvem kan motta frifondmidler gjennom Musikk i Skolen

Kulturfora og aktivitetsgrupper som er medlem i Musikk i Skolen og som driver 
kontinuerlig fritidsaktivitet der hovedaktiviteten er knyttet til musikk, dans og drama kan 
motta Frifondstøtte. Idrettsaktivitet kan ikke få støtte gjennom Musikk i Skolen. Disse 
gruppene tilhører Norsk idrettsforbund. 

Stiftelser, private bedrifter, offentlig virksomhet (f eks skoler, kulturskoler) eller tiltak i 
offentlig regi kan ikke motta frifondstøtte.

SFO er et kommunalt tilbud og kan ikke motta frifondmidler. Grupper kan likevel ha 
støtteberettiget aktivitet i såkalt SFO-tid (fritid), så lenge tilbudet er åpent for alle, og ikke 
forutsetter deltagelse i SFO-ordningen.

Gruppens eller kulturforumets aktivitet må være ”basert på frivillig innsats” 
Frifondmidler kan ikke gå til administrasjon. 



 Aktivitetsstøtte (full støtte og restmidler) = Støtte til jevnlig aktivitet 
Oppstart, driftsutgifter og aktivitet

 Prosjektstøtte = Støtte til større prosjekter/ aktivitet utover den ordinære, kontinuerlige 
aktiviteten i gruppen eller kulturforumet. Dette kan gjerne være samarbeidsprosjekter. 

Fordelingen av Frifondmidler til landsdekkende organisasjoner er vanligvis klar i slutten av 
august. Hvor stor sum hver organisasjon får til fordeling blant sine medlemslag, avhenger blant 
annet av medlemstall. 

Innmelding og betalt kontingent sammen med levert Frifonderklæring er underlag for tildeling. 
Frifonderklæring skal ikke brukes til å melde  endringer. Det må gjøres i e-post til MiS

Innmelding av Kulturforum og grupper/ lag skjer via Musikk i Skolens hjemmeside .  Her finner du 
også frifondskjema som må sendes inn før man kan få utbetalt Frifondmidler. Det er to ulike 
frifonderklæringer, en for Skolens kulturforum og en annen aktivitetsgrupper.

Musikk i Skolen har to typer frifondstøtte:
Aktivitetsstøtte og prosjektstøtte



Forumet bør ha en styringsgruppe på 5-9 personer 

hvorav minst 1/3 er under 26 år . Leder/ kontaktperson har ansvar for 
at styringsgruppens forpliktelser ivaretas. Styringsgruppen kan for eksempel bestå av:

 1 fra skolen

 1 fra kulturskolen

 1 foresatt (eventuelt fra FAU)

 3 ungdommer fra kulturaktiviteter

 1 fra SFO

 1 ressursperson fra nærmiljøet

 1 fra barnehage

Representant for eier av aktuelt bygg bør sitte i styringsgruppen (skole, kulturskole, kulturhus el l) 

Konto - Frifondmidlene til Skolens kulturforum må settes inn på en egen konto, de kan ikke settes 
inn på en konto tilhørende skolen. Frifondstøtten som tildeles grupper som er tilsluttet Skolens 
kulturforum, kan settes inn på kulturforumets konto, men tilhører fortsatt gruppen.  For å kunne 
opprette en konto i kulturforumets navn, må dette registreres i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Kulturforum – styringsgruppe



 Minst 2 styringsgruppemøter i året
 Minst ett allmøte for alle aktiviteter i året
 Ansvar for å drifte en åpen og inkluderende kulturarena
 Koordinere aktivitet for grupper som ønsker å benytte skolens kulturarena til 

kulturaktivitet 
 Ansvar for tilsyn med og vedlikehold av lokaler og utstyr
 Bidra til at det foregår kulturaktiviteter med barn og unge utenfor skolens rammetimer
 Arbeide for å etablere kulturverksteder i samarbeid med skole og kulturskole
 Bidra til koordinering av barn og unges faglige og praktiske kulturaktivitet i og utenfor 

skole/barnehage, kulturskole og fritidskulturliv
 Registrere eventuelle eksterne enkeltpersoner eller grupper som ønsker å bidra/ være 

assosierte medlemmer i kulturforumet.
 Betale kontingent for medlemskap i Musikk i Skolen
 Sende inn frifonderklæring årlig
 Rapportere for eventuelle tildelte prosjektmidler
 Sende eventuelle konsertprogrammer til Tono
 Arrangere minst én felles kulturbegivenhet i året

Kulturforumets forpliktelser



 Hvordan er kulturforumet sammensatt og organisert? 
Planer, oppgaver og rollefordeling

 Hvem og hvordan samarbeider kulturforumet med andre aktører (kor, 
korps, FAU, skole, kulturskole, videregående, enkeltpersoner …) ?

 Hvilke planer har kulturforumet for fellesprosjekter med og for 
undergrupper eller andre?

 Hvordan er gruppenes aktivitet organisert og hvordan er fordeling av tid, 
rom og utstyr?

 Hva er frifondmidlene brukt til, hvordan er utstyr lagret og hvem har 
tilgang til dette?

Sentrale spørsmål



Skolefritidsordning og kulturskole tilbys barn og unge i deres fritid og er frivillig. Begge 
tilbudene er delvis finansiert av kommune og foresatte, og kan ikke motta frifondmidler. 
Per i dag står det rundt 28.000 barn og unge på venteliste til kulturskolen. Mange av disse kan 
få et tilbud gjennom kulturskolens kulturforum. Det er også mulig at foreldre til barn på 
venteliste er motivert for å gjøre en innsats  i et kulturforum for å bidra til at eget og andres 
barn kan få delta i kulturaktivitet mens de venter på plass. 

Kulturskolen har ikke ”rammetimer”, og hva tilbudet omfatter av aktiviteter varierer fra 
kommune til kommune/ distrikt til distrikt. Dette gjør det vanskelig å definere hva som 
tilhører eller faller utenfor kulturskolens ordinære virksomhet og hva som kan defineres som 
frifondberettiget fritidsaktivitet. Man må klart skille mellom kulturskolens og kulturforumets  
økonomi og tilbud. Frifondmidler kan ikke dekke tilbud gitt gjennom kulturskolen og som er 
begrenset til kulturskolens elever.

Kulturskolens kulturforum – mulighet og dilemma



Aktivitet som ikke er berettiget aktivitetsstøtte (frifondmidler) gjennom MiS

 Musikkaktivitet kun for elever ved kulturskolen (uavhengig av om de 
betaler ekstra for dette)

 Musikkaktivitet kun for barn ved SFO
 Musikkaktivitet som går over kortere tid (kan være berettiget 

prosjektstøtte)

Aktivitet som er berettiget aktivitetsstøtte (frifondmidler) gjennom MiS

 Organiserte musikkaktiviteter som er relatert til frivillig barne- og 
ungdomsarbeid lokalt.

 Frivillig musikkaktivitet, åpent for alle barn, med instruktør fra kulturskolen/ 
skolen/ andre (f eks tilsvarende korps)

 Frivillig musikkaktivitet i ”SFO-tid” (fritid), men som tilbys alle barn ved 
skolen (ikke kun SFO barn)



Hva kan aktivitetsstøtte til grupper eller kulturfora benyttes til?

 Instrumenter, noter og annet utstyr til frivillige grupper for 
musikkaktivitet/-fremføringer

 Instruksjon til frivillig musikkaktivitet
 Driftsutgifter (f eks leie av lokaler)


