
 
 

 

Uttalelse vedrørende korpsavtalen (avtalen mellom Kulturskolen i Ås 

og Ås Jente- og Guttekorps) 

 

Ås Jente- og Guttekorps består per i dag av 83 musikanter i alderen 8-18 år fra skolekretsene Kroer, 

Rustad, Åsgård og Brønnerud. For å sikre et godt musikalsk tilbud, tilpasset musikanter på ulike nivå, 

har korpset av fire ensembler: Aspirantkorps for nybegynnere, juniorkorps for de som har spilt i 1-3 

år, hovedkorps for de som har spilt lenger enn 3 år, samt Big Ås Band som er et storband for mer 

ambisiøse musikanter fra ungdomsskolealder. Big Ås Band drives i samarbeid med Nordby Skolekorps 

og Kulturskolen. 

De senere årene har Ås Jente- og Guttekorps vokst mye, og er uten tvil et kulturelt breddetilbud i Ås 

for barn og unge med varierte musikalske ambisjoner. I et korps er det plass til alle, også de som ikke 

er like musikalsk ambisiøse. Korpset stiller med instrumenter og sørger for barn og unge kan lære seg 

å spille et instrument uavhengig av hvorvidt musikantene har tilgang til egne instrumenter 

hjemmefra. 

 

Korpsavtalens nødvendighet 

Å lære seg å spille et instrument er krevende. Det samme gjelder å lære seg å spille sammen. For å 

sikre god nok instrumentalopplæring og gode nok dirigenter trenger vi langsiktige og forutsigbare 

ansettelsesavtaler. Korpsavtalen sikrere at instrumentallærere og dirigenter har sitt 

ansettelsesforhold til Kulturskolen, noe som er helt essensielt for å kunne tiltrekke oss gode nok 

lærere.  

Uten at det foreligger en avtale som sikrer korpsmusikantene instrumentalopplæring via Kulturskolen 

samt at dirigenter er ansatt i Kulturskolen, mener styret i Ås Jente- og Guttekorps det ikke er mulig å 

opprettholde drift av korpset. 

 

Foreldrebetaling og økonomiske rammer 

Foreldre med korpsmusikanter betaler individuell instrumentalplass på Kulturskolen (kr 4 910 per år), 

instrumentleie på kr 1000 per år dersom musikantene ikke har egne instrumenter og medlemsavgift i 

korpset på kr 500 i året. Til slutt så betales det inngangsbilletter til konserter, samt egenandeler når 

vi er på tur eller har seminar. Foreldrebetaling dekker langt i fra utgifter forbundet med instrumenter 

og dirigenter, og korpset har derfor vesentlige dugnadsoppgaver, særlig i forbindelse med 

loppemarked. 

For å veie opp for kuttet i driftstøtten som korpset opplevde fra 2021, har vi økt foreldrebetalingen 

noe. Vi opplever nå at det har uheldige konsekvenser da vi har flere tilfeller av at musikanter, pga 

kostnader, trekker seg fra aktiviteter med egenbetaling i korpset.  

Korpsavtalen gir de økonomiske rammene til korpset og det er ikke mulig å se for seg at dårligere 

rammebetingelser ikke fører til vesentlig økning i foreldrebetaling.  
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Korps er et kulturelt breddetilbud 

Den siste Ungdata-undersøkelsen viser at unge i Ås i større grad enn tidligere er ensomme og 

opplever psykisk uhelse. Å ikke klare å opprettholde velfungerende fritidsaktiviteter hvor unge kan 

være med uavhengig bakgrunn og ressurser, kan gjøre dette bildet enda verre.  

Korps setter ingen på benken, og er et særlig viktig fritidstilbud for barn og unge som ikke finner seg 

til rette i idretten. Styret i Ås Jente- og Guttekorps ser det som svært utfordrende å kunne 

opprettholde korpset som et lavkostnads kulturelt breddetilbud, noe som er «sjelen» i 

korpsbevegelsen, uten at dagens økonomiske rammebetingelser opprettholdes.  

 

Avslutning 

Ås Jente- og Guttekorps er i per i dag et svært velfungerende fritidstilbud for unge på tvers av kjønn, 

alder og musikalske ambisjoner. Vi bidrar vesentlig til 17. maiarrangementet i kommunen, ikke bare 

fra de unge musikantene som spiller, men korpset, sammen med speideren, stiller på frivillig basis 

opp for å lage arrangement for hele Ås ved å stille i 17. mai komiteen. 

Styret i Ås Jente- og Guttekorps mener det ikke er mulig å fortsette å drifte velfungerende skolekorps 

i Ås uten at det foreligger en korpsavtale. Vi ber videre om at de økonomiske rammene fra den 

tidligere korpsavtalen opprettholdes slik at korpset fremdeles kan være et kulturelt breddetilbud. 

 

Ås 18.9.2022 

Styret i Ås Jente- og Guttekorps v/Helene Lie Røhr 
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