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Torunn Øvrebø Brotnow 

Musikk i Skolen 

 

 



Musikk i Skolen har utviklet en organisasjonsmodell som legger til 
rette for at barn og unge skal få tilgang til lokaler og utstyr til 
kulturaktiviteter i fritiden - et kulturforum!  
 
Et kulturforum legger til rette for utvidet samarbeid og bedre 
ressursutnyttelse for alle som driver med musikktiltak for barn og 
unge. 
 
Skolens kulturforum kan bli skolens og lokalmiljøets ”kulturhjerte” 
som bidrar til dialog, idémyldring, nye initiativ og fellesprosjekter. 

Kulturforum 



Antall i styringsgruppen – Gruppen bør være så stor at arbeidet blir 
håndterbart og at flere føler eierskap til aktivitetene. De som disponerer 
øvingslokalene bør være med. 

 

Konto – Frifondmidlene til Skolens kulturforum må settes inn på en egen 
konto. De kan ikke settes inn på en av skolens kontoer. Midler til grupper 
tilsluttet Skolens kulturforum, kan settes inn på kulturforumets konto, men 
gruppen skal fortsatt ha råderett over pengene. 

 

Kulturforumet holder oversikt over utstyr (innkjøp og vedlikehold) og 
sørger for fortsatt bruk til musikkaktivitet selv om en gruppe oppløses. 

 
Kulturforum – styringsgruppe 
 
 



 Hva kan aktivitetsstøtte til grupper og kulturfora benyttes til? 
 
 Instrumenter, noter og annet utstyr til frivillige grupper for 

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



Musikk i Skolen deler ut midler til musikkgrupper med tre eller flere 
medlemmer og til kulturfora som har hovedaktivitet musikk.  
 
Gruppens eller kulturforumets aktivitet må være ”basert på frivillig 
innsats”. Frifondmidler kan ikke gå til administrasjon.  
 
Aktivt medlemskap/ betalt kontingent til MiS er fortsatt en forutsetning 
for å kunne motta Frifondmidler fra MiS.  
 
Nytt for 2015 
Alle gruppemedlemmer og medlemmer av styringsgruppen i kulturfora 
må nå betale minimum kr 50 pr år i medlemskontingent til sin egen 
gruppe eller kulturforum. Dette må kunne dokumenteres. 

Frifond 2015 
Søknadsfrist 1.juni 



 Alle eksisterende medlemmer får tilsendt brukernavn og passord 

 Ved å logge inn, får du tilgang til den informasjonen vi i dag har om 
medlemskap og grupper tilknyttet deg.  

 Medlemmer og kontaktpersoner for grupper/ kulturforum/ skoler skal 
heretter selv legge inn og vedlikeholde kontaktinformasjon og 
administrere medlemskap/ grupper på eget område. 

 Som kontaktperson for en eller flere grupper skal du legge inn navn 
og fødselsår og krysse av for om medlemmet har betalt minimum kr 
50 før du kan sende inn søknad om frifondstøtte til gruppen 

 Søknad om midler (aktivitetsstøtte og prosjektmidler) skjer fra eget 
område 

 
 
 

Nytt medlemsregister og nytt administrasjonsverktøy for 
våre medlemmer 1.mai 2015 

 

 


