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Hovedmålsetning Langesund Skolemusikk (LSM): 

LSM skal primært drive opplæring av barn og unge på korpsinstrumenter. Vi 
skal skape et godt og trygt ungdomsmiljø, der musikalsk samhandling og 
mestring er det viktigste virkemiddelet for å oppnå våre mål. LSM vil bygge sitt 
arbeid på verdiene spilleglede, fellesskap og mangfold som er Norges 
Musikkorps Forbunds (NMF) sitt holdningsskapende arbeid kalt Born to play. 
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- DEL I - 

MÅLSETNING LSM 2015. 

LSM skal i 2015 fremstå som et velfungerende brassband med full besetning. Hovedkorpset 
skal bestå av 29 medlemmer med snitt alder på 14 år.  

Besetningen ser slik ut: 
Eb kornett:  1 
Solokornett:  2 
1 kornett:  2 
2 kornett:  2 
3 kornett:  2 
Repiano kornett: 1 
Flügelhorn:  1 
Solo Eb horn: 1 
1 Eb horn:  1 
2 Eb horn:  1 
Baryton 1:  1 
Baryton 2:  1 
Euphonium:  2 
Trombone 1: 1 
Trombone 2: 1 
Bass tromb:  1 
Tuba Eb:  2 
Tuba Bb:  2 
Salgverk:  4   
 
Nivå på korpset skal ligge på 2. Divisjons nivå, ut ifra de kriterier som NMF etter på 
divisjonsinndeling. 

Det forutsettes et snitt på inntak av 12 – 15 nye rekrutter hver høst, og all opplæring 
fungerer etter intensjonene 

Styret i 2015 er et velfungerende organ med alle funksjoner dekket. 

 Normale styrefunksjoner 

 Materialforvalter (instrumenter / uniformer) 

 Noteforvalter 

 Hovedreiseleder 

 Arrangementansvarlig. 

Ansvarlige for de respektive funksjoner har delegerende myndighet. 
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STATUS / GRUNNLAG LSM pr 2012.  

LSM fremstår i dag med et relativt brukbart antall medlemmer, og et godt, men dessverre 
noe mangelfullt styre. 
Miljøet i korpset er godt, og det fungerer godt mellom de respektive aldersgrupper. 
 
De to siste driftsår har det musikalske fungert, men ikke optimalt. Rammene (ikke bare de 
økonomiske) er noe uklare, og ad hoc løsninger har preget driften. 
Nivået som presenteres etter to år med opplæring / samspill er ikke tilfredsstillende og 
samarbeidet med kulturskolen er ikke funksjonelt med tanke på samordnede 
opplæringsplaner. 
Alderssammensetningen har også vært en utfordring. 
 
”Øve – hjemme – kulturen” i LSM er ikke fremherskende. 
 

LSM 2012 / 2013 

#1 Musikk / opplæring 

Med det medlemsgrunnlaget vi har, og med en påregnet rekruttering på 10 nye kommende 
høst bør følgende musikalske målsetning være gjennomførbar. 

HK bør innen desember 2012 bestå av 17 – 18 medlemmer. 15 av disse skal ha 
enkeltundervisning enten i korpsets regi – eller via kulturskolen. 

Dirigent skal ha jevnlige møter med kulturskolelærerne, og her legge frem de ønsker og krav 
vi har til opplæring og progresjon. 

Opplæring av rekrutter / aspiranter foregår som i dag. Enkeltundervisning samt samspill hver 
mandag. Med utgangspunkt i den snittalder som vil være fra høsten vil samarbeid mellom ak 
/ hk bli viktig. 

Musikalsk nivå vil for sesongen 2012/13 ligge på nivå 1,5 – 2,5 (5 er topp), med en 
målsetning om å prestere godt på nivå 2. Ukentlige øvelser (mandager) skal bestå av 
minimum 50% mestring. 

Det vil bli nødvendig med enkelte instrumentskifter av hensyn til besetning. 

Det vil ikke bli tildelt slagverk instrumenter ved inntak høst 2012. Det er et mål å få en noe 
mer kvalitativ undervisning på samtlige slagverkere  – og det må sørges for kontinuitet. 
Dersom kulturskolen ikke kan levere dette må vi søke andre alternativer. 

Det bør planlegges ut ifra Juleavslutning skolen, underholdningskveld gymsal, kystkultur -
dagene , shanty samt ”standard” vår oppdrag. Det bør være noe færre oppdrag for 
kommende sesong enn foregående. 

 Det skal gjennomføres et week end seminar høst og vår for hk, samt minimum en week end 
samling for rk/ak. Seminarer for hk skal inneholde gruppeøvelser med instruktører på begge 
seminar. 
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Hovedmålsetning er å ha et konsert program + 4 gatemarsjer der hk som samlet gruppe 
mestrer. Medlemmene vil bli oppfordret til å påta seg solistoppdrag med korpset, tilpasset 
nivå. 

#2 Styret / organisering 

Styret har som målsetning å ha på plass alle funksjoner innen desember 2012.  Videre er det 
et mål å ligge noe mer i forkant på arrangementer, reiser og lignende. 

# 3 Kultur 

Dirigenter, instruktører, styret og foresatte vil sammen igangsette en ”øve – hjemme – 
kultur – kampanje” /  ”jeg har et ansvar for fellesskapet” kampanje.  Virkemidler kommer 
under del II  

Likeledes bør tillitsvalgte og medlemmer av musikkutvalget sammen med styret /dirigenter 
finne gode miljøbyggende tiltak. 

 

LSM 2013 / 2014 

#1 Musikk / opplæring 

Besetning HK skal høsten 2013 bestå av 22 – 24, med en fordeling tilnærmet idealet. 
Tildeling av ”spesialinstrumenter som Eb kornett / flügelhorn avventes 

Det bør vurderes å innføre gruppeøvelser på fast basis, i tillegg til fellesøvelser mandag. Det 
er erfaringsmessig lurt å starte innføring av dette med for eksempel 2 ganger pr måned. 

Nivå (hk) heves til 2 -3. 

Opplæring og struktur / innhold på denne skal evalueres ved inngangen til 2013 sesongen. 
Resultatet av dette bestemmer tiltak (event) 

# 2 styret/organisering- #3kultur 

Med henvisning til del II, samt jevnlig evaluering av arbeidet er disse funksjonene relativt 
statiske. Viktig med justerende tiltak der behovet vises. 

 

LSM 2014 / 2015 

#1 Musikk / opplæring 

Besetningen skal nå være komplett (29 stk HK, med god bestning), opplæring fungerer, - og 
nivå både musikalsk og aktivitetsmessig kan heves. Korpset er nå i stand til å ta på seg 
oppdrag på kort varsel. 

LSM skal delta på sin første konkurranse, og for eksempel er Hjertnes festivalen et godt sted 
å begynne. 
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- Del II – 
#1 Virkemidler opplæring. 

Det må fra høsten 2012 ikke fremstå som frivillig om man skal ha enkeltundervisning 
eller ikke. Samspill er en fellesaktivitet der det ikke skal drives undervisning av den 
enkelte. Dette vil automatisk føre til at en del kjeder seg, mens andre kan føle seg utsatt 
på en måte som virker demotiverende. (behovene er naturlig nok ulike) 

En god og utviklende samspill situasjon er når alle kan følge med på det dirigent snakker 
om. 

Enkeltundervisning i kulturskolen må tilpasses våre behov, og vårt behov (og det LSM 
betaler for) er å skape korpsmusikanter. Samtaler med rektor har resultert i at vi kan 
kreve denne tilpasningen av hver enkelt lærer. Om det er medlemmer som ønsker å 
utvikle deg på andre instrumenter – eller i på ”vårt” instrument, men annen stil / genre, 
bør denne undervisningen kjøpes direkte av den enkelte. 

Dirigent må i større grad delta på hva rk/ak jobber med, og hvordan. Målrettet øvelse må 
gjelde også her. Det vil i august 2012 foreligge en samordnet opplæringsplan som skal 
gjelde for alle grupper. 

For en vellykket gjennomføring av opplæringsplan / tidsplan er det viktig at aktiviteter og 
oppdrag tilpasses hvor vi er i planen. Særlig i de to neste sesongene. 

Et viktig virkemiddel i motivasjon og opplæring er mål. – Øvelser må være målrettet, og 
barn / unge krever en viss tid på å ”oppfatte” hva som er målet. Derfor er det viktig at 
alle involverte: dirigent, instruktør, styret og foresatte hjelper til med å holde fokus på 
neste ”jobb”. Små hentydninger: ”nå er det snart…” ”hvordan går det øvingen til…” etc..  

”øve – hjemme – kampanje” kan gjennomføres på mange måter. Vi vil fra høsten kjøre 
en kampanje på alle medlemmer hvor øvedagbok blir en viktig del. Opplegget vil bli 
tilpasset de respektive nivå, og vil kreve en viss deltagelse fra foresatte. Kampanjen vil gå 
over 6 – 8 uker. Resultatet vil bli (garantert) at noen ikke følger opp. Det som er like 
sikkert er at de som følger opp vil merke store fremskritt i en slik periode. Dermed vil 
insitamentet til å fortsette ligge der. Den enkelte skal selv bestemme øvemålet, men det 
skal leveres på forhånd. For eksempel kan det være at men de neste 6 ukene skal øve ca 
15 minutter hver dag. – som sagt: dette er noe krever deltagelse av alle.                         

Det bør ligge en liten premie i form av en CD eller lignende til den som fullfører målet. 

Opptak fra ak til hk bør i størst mulig grad følge alder / inntak. Det bør likevel være 
muligheter for å omgå dette ved spesielle behov / alders avvik ihht inntak. 
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MILJØ! 

Vi har som utgangspunkt et miljøgrunnlag der, på tross av målsetninger, krav til å 
prestere kan tilpasses. Dette kan gjøres i mye større grad enn i for eksempel fotball. En 
som presterer ”varierende” vil ikke ødelegge i stor grad, og heller ikke bli lagt merke til 
på samme måte som i en lagidrett. I korps finnes det ingen reservebenk. 

Det er et faktum at i et miljø der flertallet mestrer på omtrent samme nivå føler man seg 
trygg. Klarer man sammen å heve mestringsnivået vil trivselsfaktoren øke. 

Det er et like klart faktum at de barna man ikke klarer å fange interesse og gleden ved å 
spille kan bli svært ødeleggende. Mao, det er noen som ikke passer i korps. 

I skolekorps er det en del av dirigentens jobb på fellesøvelsene også å snakke om 
samhandling, oppførsel, kommunikasjon og respekt. Alle skal i miljøet være like mye 
verdt.  Vi har alle vår form, og litt spøk og moro skal det være.  

MILJØTILTAK er derfor mer enn tur / sosiale samlinger / pauser på øvelsene. Vi 
”utdanner” små voksne i skolekorpset. Det er vi som voksne som skal vise hvordan både 
sosial og musikalsk samhandling er til alles beste. Man skal selvsagt ikke droppe turer og 
fest, men det løser ingen miljøutfordring i seg selv. Det er den ukentlige påvirkning som 
har størst effekt. 

Tur og fest må ikke bli målet , men en ekstra bonus / krydder. 

 

VIRKEMIDLER ORGANISERING / FUNKSJONER 

Det er en vanlig missforståelse at styret ofte består av ”ikke musikalske / kyndige 
voksne”, som derfor ikke skal engasjere seg i det musikalske.  

Et vellykket musikalsk resultat er avhengig av at alle er engasjert, også i musikken. Man 
skal oppmuntre, skryte (ikke uhemmet) spørre, etc.. 

Videre er det særdeles viktig at funksjonene rundt instrumenter, noter og annet utstyr 
fungerer slik at dette ikke tar fokus på øvelsene. Unger avspores lett, og en manglende 
noteklype kan fort bli en ”ødelagt mandag” for en 11 – åring. 

Den innstillingen og arbeidsviljen som foreligger i LSM`s styre er svært bra, derfor er det 
viktig at ikke manglende funksjoner ”dreper” dette før vi er i gang. 

KONKLUSJONER 

- Det musikalske fokus må spisses 
- Funksjoner må fylles 
- ”Prestere” og ”Øve” kultur må innarbeides 
- LSM har alle forutsetninger for å lykkes. 

 


