
Notat vedrørende forhandlin smote om kor savtale.

Vi viser til motet om "Korpsavtalen" 17. januar 2013.
Som avtalt sender vi her en oppsummering av våre viktigste synspunkter i forhold til en
eventuell justering av dagens avtale.

P% et generelt niv% er vi godt fornoyd med "Korpsavtalen" og samarbeidet med Kulturskolen
i Ås, og vi mener de innspill vi kommer med i dette skrivet vil være med på å styrke
samarbeidet. Samtidig er det meget viktig at både administrasjonen og de folkevalgte i Ås
kommune ser verdien av at kulturskolen samarbeider med korpsene i kommunen om %
bygge opp under virksomheten og den suksess vi har hatt med vårt barne- og
ungdomsarbeid gjennom 50-60 år.

Bakgrunn
Korpsavtalens formål og målet med forhandlingene må være å styrke korpsene og sikre
levedyktige korps. Utgangspunktet for korpsavtalen er at samspillensemblet for blåsere og
slagverk er i korpsene, på samme måte som strykeorkesteret og trekkspillorkesteret er
samspillensemblet for de andre instrumentgruppene.

Videre ser vi det som svært viktig å videreføre den gode tradisjonen vi har hatt med
skolekorps i Ås kommune. Vi har gjennom alle disse årene vist at vi i samarbeid har skapt et
godt sosialt og utviklende miljø for mange unge. Mange frivillige har lagt ned hundrevis av
dugnadstimer årlig. Korpsene har gjennom dugnadsinnsats og egenandeler betalt for
instrumenter, noter, uniformer, medlemskap i NMF/ forsikring, seminarer, turer og
prosjekter.

Det oversendte forslaget fra Kulturskolen etter møtet 6. desember 2012, er noe vi ikke kan gi
vår tilslutning til. Et slikt forslag vil få alvorlig konsekvenser for korpsøkonomien, samt
rekruttering.

For oss er det viktig at "Korpsavtalen" legger forholdene til rette for at barn og ungdom kan
oppleve gleden ved å spille sammen. Det må ikke bli slik at bare de med ressurssterke
foreldre spiller i korps.

Suksessen ligger i at vi i SAMARBEID arbeider for fortsatt å ha god rekruttering og holde på
medlemmene helt til de når øvre aldersgrense. Noe som også vil ha positiv effekt for
økonomien for alle parter.

Korpsene og kulturskolen har etter vår oppfatning følgende hovedutfordringer:
Nok tilgjengelige elevplasser
God rekruttering på korpsinstrumenter
Holde på medlemmene, både nybegynnere og de i ungdomsalderen
konomi



Antall plasser
Det er viktig at det er nok tilgjengelig plasser. I et korps er det viktig ha en god besetning på

alle instrumenter, for å få et bra resultat. Det tar tid å lære opp en musikant. Det er viktig å

ha nok rekrutteringsplasser. Det er naturlig med et visst frafall, og en er derfor avhengig av
at det begynner flere enn de vi kan holde på. En mulighet er at en tar opp flere enn det er

plass til på enetimer, og at en starter opp med grupper på noen instrumenter.

Rekrutterin o frafall

Rekrutteringen til korpsene er ganske god, men det er vanskelig å rekruttere i skolekretser
der det ikke er instrumentopplæring på skolene. De fleste barn har ikke mulighet til å delta
på spilletimer i foreldrenes arbeidstid flere kilometer unna hjemmet. Det er også et problem

med frafall underveis. Noe frafall er naturlig, men det er en utfordring og holde på
musikantene i ungdomsårene.

Tiltak:
Det settes i gang forsøk med desentralisert opplæring på noen instrumenter. Vi er

takknemlig for at rektor på vårt møte 17. januar 2013 la fram noen tanker rundt en

løsning på dette, og vi ser frem til å motta en skriftlig bekreftelse på dette.
Det settes ned et utvalg med representanter fra de to korpsene, dirigentene og
lærere i kulturskolen. Utvalget skal se på situasjonen rundt rekruttering og frafall.

Formål:
o Fremme spilleglede

o Øke kvaliteten i korpsene
o Innspill til godt musikalsk samarbeid mellom korpsene og kulturskolen

Uben ttede lasser
Det er viktig med et godt samarbeid om et riktig antall tilgjengelige plasser for å sikre en god

besetning i korpsene. Besetningsplanen skal sikre at det er et riktig antall tilgjengelige

elevplasser på de ulike instrumentene. Korpsene og kulturskolen bør i samarbeid med

dirigentene gjennomgå og eventuelt revidere besetningsplanen. Ås kommune er en

kommune i sterk vekst, og det er sannsynlig at etterspørselen etter plasser vil øke. Det er

derfor sannsynlig at problemet med ubenyttede plasser, blir mindre. Hvis det er ubenyttede
plasser pr: 1. september, kan det eventuelt gjøres avtaler om at korpset kan bruke deler av

den ledige timeressursen mot at korpset betaler elevavgiften. Det må i så fall være slik at

korpsene selv kan bestemme hvordan disse ekstra ressursene benyttes. Læreren kan for
eksempel brukes til gruppeøvelser på korpsets øvedag eller på seminarer, eller til

rekrutteringskurs slik det også har blitt gjort noe av de siste årene.
Vi har hatt god erfaring med å gjennomføre kurs for skoleelever i SFO tiden på de lokale

skolene. Vi ønsker sammen med Kulturskolen å lage plan for slike kurs for neste skoleår. Et
slikt planleggingsmøte bør gjennomføres i kvartal 2, helst i mai etter opptaket. Dette vil
kunne skape en bedre forutsigbarhet også for Kulturskolen. Vår erfaring med slike kurs er at

vi lettere kan rekruttere med større suksess.



Kor sdiri enter o økonomi
Vi er av den klare oppfatning at dirigenter skal være ansatt i kommunen/Kulturskolen slik
som i dag. Dette understøttes også av at Norges Musikkorps Forbund arbeider for en
nasjonal dirigentordning. Men vi har allikevel valgt å foreslå følgende forslag:

Korpset betaler for instrumenter, noter, uniformer, medlemskap i NMF/ forsikring,
seminarer, turer og prosjekter, slik som i dag.
Dirigentene lønnes av kulturskolen på samme måte som i dag.
Korpsene betaler en kompensasjon til kulturskolen for dirigentlønnen. Kompensasjonen
beregnes som et kronebeløp ut fra antall medlemmer i korpset.
Hvert korps betaler kr 1000 pr musikant pr. år. Beløpet beregnes ut fra antall medlemmer i
desember, og gjelder for påfølgende år. Pr i dag ville beløpet ha vært:

- AsJoG: 86 000 kr
Nordby: 40 000 Kr

Dette under forutsetning av at korpset fortsatt innvilges kommunalt tilskudd slik som i dag.
Korpset beholder den kommunale støtten, VO-midler og frifondmidler til drift av korpset.

For et år siden opplevde vi en 25 % okning i elevavgiften. Slike dramatiske økninger skaper
store utfordringer for rekruttering og foreldrenes positivitet. Vi må i samarbeid finne fram til
en modell som gjør at vi unngår slike dramatiske økninger i framtiden, og at kommunen ikke
hever elevkontingenten i kulturskolen for å kompensere for utgifter til direksjon.

Big Ås band
BÅB skal være et tilleggstilbud til de eldste i skolekorpsene som spiller de aktuelle
instrumenter og som er motivert for eller har behov for tilleggsutfordringer. BÅB er med
andre ord ikke et alternativ til å spille i korps, men ment som et ekstra undervisningstilbud
og et motivasjonstilbud. En helt sentral føring har hele tiden vært at dette IKKE skal være et
prosjekt som skal leve sitt eget liv. Det har vært en del situasjoner hvor det i prinsippet
kunne vært ønskelig å gjøre storbandet "bedre" ved å rekruttere "bedre" musikanter enn det
de to korpsene hadde av kandidater. Dette har aldri blitt akseptert hvis dette skulle bety at
det ville fortrenge aktuelle deltakere fra korpsene. På "ikke-korpsinstrumenter" som gitar,
bass og piano har det vært rekruttert aktører ellers i kulturskolen eller andre aktuelle. Det
har også vært rekruttert noen utenfra på trombone fordi korpsene har manglet
trombonister.

Hvis det ønskes et alternativ til eksisterende finansieringsordning for BÅB, har vi følgende
forslag:
Dirigenten er ansatt og lønnes av kulturskolen som i dag.
BÅS/korpsene betaler 1000 kr pr år pr korpsmedlem som spiller i BÅB til kulturskolen. BÅB
søker kommunale tilskudd og VO-midler. BÅB bruker disse midlene til å betale ovenstående
beløp, og resten av dette beløpet dekkes av de to korpsene ut i fra antall medlemmer de har
i BÅB. Medlemmer som ikke er medlem i korpsene faktureres for halv kulturskolekontingent
slik som i dag.
BÅB søker og beholder frifondmidler til drift.



S illin i alternative ensembler
Det finnes i dag ingen alternative ensembler for begynnere på blåseinstrumenter og
slagverk. Å starte opp alternative ensembler vil bety en utgiftsøkning for kulturskolen.
Korpsene kan ikke fungere som juniorkorps for andre ensembler. De eldste og dyktigste
medlemmene er bærebjelkene i et godt korps. Korpsene er positive til at de eldste elevene
er medlem i andre ensembler i tillegg til korpsene. Korpsene vil være samarbeidsvillig og
fleksible for å få til gode løsninger som fungerer for de elevene som ønsker og trenger denne
utfordringen.

Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid.

Nordby skolekorps v/Bård Granerud og Ås jente og guttekorps v/lngrid Barstad


