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Vedlegg:
Hei. Her er noen innspill fra Åskollen skolekorps.
Øvingslokale:
Åskollen skolekorps er et av flere skolekorps med ikke tilfredsstillende øvingslokaler. Korpset øver i
bomberommet på Åskollen skole. Det er veldig mye lyd i et så lite rom. Dette er skadelig for hørsel og
konsentrasjon hos ungene samt at det ikke fremmer musikalsk utvikling og glede. Det bør ifm nybygg og
rehabilitering av kommunale bygg (skoler, flerbrukshaller, helseknutepunkt etc) gjøres en vurdering av
om lokalene kan tilrettelegges (størrelse, akustikk og med lagerplass) til kulturelle aktiviteter ala
skolekorps.
Kulturskole:
Åskollen skolekorps og de fleste skolekorps benytter kulturskolen til individundervisning. Det er en
forksjellsbehandling mellom korps og enkeltindivider som bør fjernes. Skolekorps får ikke
søskenmoderasjon eller lavinntektsavkorting. Skolekorps er også forpliktet til å betale for et helt år,
mens enkeltindivider kun forplikter seg til et halvt år. Dette koster Åskollen skolekorps ca 20.000 kr i
året.
Kulturskolen bør være Drammen kommunes kompetanse og støtteenhet for kulturaktivitet i Drammen,
det være seg musikk, korps, dans og teater. Kulturskolen burde få en oppgave med å jobbe mot skolene
og hjelpe amatøraktører (som skolekorps) med pedagogikk såvel som rektruttering. Kanskje Drammen
burde hatt som mål at alle dirigenter i skolekorpsene kom fra kulturskolen. Dette ville også bidra til at
det blir mer lukrativt og utviklende å jobbe i Drammen kulturskole.
Skolesamarbeid:
Åskollen skolekorps rekrutterer fra og har musikanter på fem ulike skoler. Vi opplever at dialogen med
skolene er veldig tung samt at mottakelsen er veldig ulik i de ulike skolene. Selv det å ha gratiskonserter
og musikkaktiviteter for skolens elever tar veldig mye tid og oppfølging. Det samme gjelder når vi ønsker
å spre rekrutteringsinformasjon. Vi kunne tenke oss at skolene fikk klarere beskjed om å tilrettelegge
bedre for lokale kulturtilbud ala skolekorps (som jo er et lavterskeltilbud).
Eivind Lyngar, 91327271
Leder Åskollen skolekorps
Boks 9527
3038 Drammen
aaskollen.skolekorps@gmail.com
www.aaskollenskolekorps.no
Loppetelefon: 95922820

