
Retningslinjer for Skolens kulturforum
Kulturforumet får:
• Veiledning i opprettelse og drift av kulturforumet og hjelp med 
 tilskuddsordninger og søknader
• En gratisplass på et av MiS sine fagkurs i året
• Mulighet for markedsføring og synliggjøring av prosjekter gjennom   
 Musikk i Skolens nettside
• Separat og tilrettelagt informasjon fra MiS
• Aktivitetstilskudd fra Frifondmidlene (avhengig av årlig tildelingssum fra  
 Kulturdepartementet)
• Mulighet for prosjektmidler etter søknad

For å bli godkjent som et ”Skolens kulturforum” i Musikk i Skolen må 
følgende to kriterier være oppfylt:

1 Styringsgruppe
Forumet må ha en styringsgruppe på 5-9 personer hvorav minst 1/3 er under 26 
år. Styringsgruppen har ansvaret for driften av kulturforumet og kan for eksem-
pel bestå av:
• 1 fra skolen
• 1 fra kulturskolen
• 1 forelder (eventuelt fra FAU)
• 2 ungdommer fra kulturaktiviteter
• 1 fra SFO
• 1 ungdom til
• 1 ressursperson fra nærmiljøet
• 1 fra barnehage

Styringsgruppens forpliktelser
• Minst 2 styringsgruppemøter i året
• Minst ett allmøte for alle aktiviteter i året
• Ansvar for å drifte en åpen kulturarena
• Koordinere aktivitet for grupper som ønsker å benytte skolens kulturarena  
 til kulturaktivitet 
• Ansvar for tilsyn med lokaler og utstyr
• Bidra til at det foregår kulturaktiviteter med barn og unge utenfor skolens  
 rammetimer
• Arbeide for å etablere kulturverksteder i samarbeid med for eksempel 
 skole og kulturskole
• Bidra til samordning og koordinering av barn og unges faglige og praktiske  
 kulturaktivitet i skole/barnehage, kulturskole og fritidskulturliv 
• Registrere eventuelle andre enkeltpersoner som ønsker å  bidra eller være  
 assosierte medlemmer i kulturforumet
• Betale kontingent for medlemskap i Musikk i Skolen
• Sende eventuelle konsertprogram til Tono
• Arrangere minst én felles kulturbegivenhet i året
• Årlig innsending av frifonderklæring 

2 Medlemskap i Musikk i Skolen 
Kulturforum og aktivitetsgrupper må være medlem i Musikk i Skolen for å få 
aktivitets- eller prosjekttilskudd. 



Aktivitetstilskudd får man ved å sende inn frifondskjema hvert år. Beløpets 
størrelse avhenger av hvor stor tildeling som kommer fra Kulturdepartementet og 
av hvor mange grupper dette skal fordeles på. Dette varierer fra år til år.

Innmelding av Kulturforum og grupper skjer via Musikk i Skolens nettside 
www.musikkiskolen.no. Her ligger frifonderklæringsskjema som må sendes inn 
før man kan få utbetalt Frifondmidler. Legg merke til at det er to ulike frifonder-
klæringer, en for Skolens kulturforum og en annen for aktivitetsgrupper.

Husk at frifondtilskudd blir tildelt og disponeres fullt ut av den enkelte aktivitets-
gruppe. Man kan så velge å samordne midlene i kulturforumet og bruke disse 
etter avtale.

Frifondmidlene til Skolens kulturforum og aktivitetsgrupper kan ikke settes inn 
på en kommunal konto. Kulturforumet bør meldes inn i frivillighetsregisteret i 
Brønnøysund, for derved å kunne opprette egen bankkonto. Man kan ellers be-
nytte privat konto. Frifondstøtten som tildeles aktivitetsgrupper som er tilsluttet 
skolens kulturforum kan settes inn på kulturforumets konto.


