
SKOLEKONSERTORDNINGEN: PROGRAMMERING, PROGRAMRÅDET OG RAPPORTERING 

 
PRODUSENT 
Musikkprodusenten er det sentral bindeledd mellom Rikskonsertene og fylkeskommunen når det gjelder 

produksjonssamarbeidet om skolekonsertene. Musikkprodusenten har ansvar for produksjon og 

kvalitetssikring av skolekonserttilbudet i samarbeid med Rikskonsertene. Dette innebærer nyproduksjon, 

programmering, dokumentasjon og justering av konsertprogram. I tillegg må produsenten være med på å sikre 

de andre områdene som påvirker målgruppens opplevelse av konsertkvalitet: relasjonsbygging med skoler og 

kommuner, utviklingsarbeid knyttet til distribusjonssystemer og nettverk, og informasjons- og 

kompetansetiltak for konsertmottakere. Samarbeidsprosjekter som krever ressurser utenfor 

skolekonsertordningens vanlige rammer må forankres i ledelsen hos Rikskonsertene og fylkeskommunen. 

 

PROGRAMMERING 
Programmering av skolekonsertene er forankret i en programmeringsdialog mellom fylkesprodusentene og 

Rikskonsertenes produsenter med ansvar for skolekonserttilbudet. Programmering tar sitt utgangspunkt i 

anbefalte program fra Programbanken, andre eldre anbefalte program og nyproduksjon. Programmeringen skal 

ta hensyn til programhistorikk i turnédistriktet, sjangermangfold, eventuelle spesielle satsningsområder og 

variasjon i barnas konsertopplevelser over en tiårig skolegang i grunnskolen. Programmeringsdialogen skal ha 

både korttidsperspektiv og langtidsperspektiv med konsertens kunstnerisk verdi for målgruppen som 

utgangspunkt. 

Programmeringen registreres i Rikskonsertenes fagsystemer med produksjonsnummer for å kunne 

dokumentere produksjonshistorikken og gi grunnlag for beregning av turnéstatistikk til Kulturdepartementet. 

Nyproduksjon  
For å sikre fornyelse i Skolekonsertordningens programmering er avhengig av en viss mengde nye program 

hvert år. Nyproduksjon er også et viktig element i produsentenes kompetansebygging. Antall nyproduksjoner 

er besluttet i forhold til skolekonsertordningens nasjonale og regionale behov. Ansvar for nyproduksjon er 

nøkkelfordelt mellom Rikskonsertene og fylkeskommunene i forhold til partenes ansvar for normerte 

konsertdager. Ressurser til nyproduksjon og krav til produksjonsmengden framgår i den årlige tilsagnsbrev fra 

Rikskonsertene, og er et resultat av samarbeidsdialogen mellom RK og fylket på ledernivå. 

 

Samproduksjon 
Enkelte produksjoner krever lengre produksjonsprosesser, større ressurser eller større produksjonskompetanse 

for å gjøre dem turnéklare. I disse tilfeller kan flere fylker eller Rikskonsertene og fylkene samarbeide om 

produksjonen. Det forventes at alle partene bidrar med de ressursene og faglig kompetanse de ellers vil ha lagt 

inn i en nyproduksjon. Alle partene har mulighet til å turnere produksjonen. Partene leverer en 

fellesdokumentasjon til Programrådet og bærer et felles ansvar for eventuelle bearbeiding av programmet eller 

nye dokumentasjonsrunder. Samproduksjon bestemmes i løpet av høsten for den påfølgende skoleår slik at 

budsjetterings- og produksjonsprosesser er forenelige med distribusjonsfrister til DKS og skolens 

informasjonsbehov. 

 

Gjennomføringsansvar 
Skolekonsertordningen har fastsatte gjennomføringsrammer. Midler til gjennomføring er overført av 

Kulturdepartementet og Rikskonsertene. Skolekonsertene skal nå fram til alle barn i grunnskolen med to 

konsertopplevelser (eller tilsvarende) hvert år. Gjennomføringsansvar er delt mellom Rikskonsertene og 

fylkeskommunene. Utgangspunktet for ansvarsdeling er et ønske om å utløse de sterkeste egenskaper fra en 

regional aktør og en nasjonal aktør. Faktorer som kan påvirke mengden av gjennomføringsansvar er: oppfølging 

av avtalefestede forpliktelser i samarbeidet, kvalitet av nyproduksjon over tid, deltakelse i kvalitetssikrings- og 

kompetansebyggingsarbeid og særskilte kunstneriske satsinger. Ansvarsfordeling blir tatt opp til diskusjon på 

ledernivå hvert år og defineres i et årlig tilsagnsbrev fra Rikskonsertene. 

 

 

PROGRAMRÅDET 
Kvalitetssikring 



Skolekonsertordningens kvalitetssikringsorgan er programrådet.  Hovedhensikten med programrådsevaluering 

er å bistå produsenten i produksjonsprosessen slik at skolekonsertordningen etablerer en nasjonal 

kvalitetsstandard og utvikler sterke produksjonsrutiner. Rådets evaluering er mer verdt som styrking av 

produksjonsprosessen enn det er som en endelig dom over et program. Av denne årsak er det viktig at alle 

produsentene dokumenterer på et tidlig tidspunkt, og er innstilt på å følge opp og bearbeide program for å 

sikre konsertopplevelsen for barn og unge. 

Om programrådet: 
Rikskonsertenes programråd oppsto på slutten av 90-tallet som et kvalitetssikringsorgan for 

skolekonsertordningen. I løpet av et tiår med programråd, har Rikskonsertene merket seg flere effekter av 

rådets vurderingsarbeid. Den viktigste effekten er en fortløpende debatt om kvalitet i forhold til 

musikkformidling for barn og unge. Dette har hevet fagligheten i produsentarbeidet og gitt konsertproduksjon 

et fokus rettet mot kunsten og barnet. Skolene melder tilbake at de har merket en kvalitativ utvikling i 

perioden. Programrådets tilbakemeldinger til opphavsprodusenter er med på å skape kunstnerisk verdier, felles 

begrepsapparat og gir viktig faglig veiledning. Produsentenes deltakelse i programrådet er en viktig kilde til 

produksjonskompetanse. 

Rikskonsertene har i alle år hatt en fortløpende diskusjon om programrådets metodikk. Forskjellige 

evalueringsmodeller og rutiner har blitt utprøvd og evaluert. Form og innhold i tilbakemeldingene fra 

programrådet har også vært drøftet med jevne mellomrom. Rådets sammensetning, vurderingsmetodikk og 

arbeidsmåter er blitt til som resultat av en kontinuerlig utviklingsprosess. 

Når skal jeg dokumentere? 
Nye skolekonsertprogram skal videodokumenteres i løpet av programmets første turnérunde. 

Hvordan skal dokumentasjon foregå? 
For å sikre et mest mulig nøytralt og rettferdig grunnlag for vurderingen ønsker Programrådet at disse 

kriteriene følges for videoopptak: 

• En konsert skal filmes i sin helhet. Man skal ikke klippe sammen utsnitt fra flere ulike konserter til én 

video. 

• Det benyttes kun ett kamera. Flerkameraopptak er flott, men kan gi et uriktig inntrykk av konserten 

som helhet. 

• Opptaket bør så langt det er mulig tas rett forfra, slik at hele ”scenen” fanges ufordreid opp i bildet. 

Lydbalansen blir også bedre da. Zooming på enkelte elementer er OK når hensikten er å framheve 

dette uten at seeren går glipp av noe annet vesentlig. 

• Man skal heller ikke klippe inn film direkte i videoen (slik at videoen viser originalkilden og ikke 

liveframføringen). Det samme gjelder for tekst som ikke framvises på samme måte live. 

• Det skal ikke legges tekst på selve konsertopptaket slik at teksten dekker over bildet. Innlegging av 

informative fortekster og slutt-tekster er derimot fint. 

• Dersom det vises film / video / grafikk og lignende som en del av programmet så skal opptaket vise 

hele ”scenen” slik publikum opplever den. Man skal altså ikke zoome inn på lerretet slik at opptaket 

kun viser lerretet og ikke musikere og ”scene” for øvrig. 

• Kameraets interne mikrofon er oftest tilstrekkelig. Ønskes bedre lydkvalitet på opptaket anbefales 

bruk av eksterne mikrofoner (forutsetter riktig plassering og justeringer). Tapping av lyd fra mikser 

ønskes ikke fordi opptaket da ikke fanger opp elevenes respons og annen lyd i salen. 

• Opptak lastes direkte opp på registreringsskjemaet 

Hva skal leveres av dokumentasjon? 
Sammen med videoopptaket skal det følge produksjonsinformasjon, konsertinformasjon, TONO-skjema, evt. 

CD-er, noter og annen relevant dokumentasjon om produksjonen. Dokumentasjonen leveres på et nettbasert 

registreringsskjema knyttet til Programbanken: https://www.rikskonsertene.no/regskjema 

Hvordan foregår vurderingsarbeidet? 
Programrådets arbeid foregår i en vurderingsdialog. Denne dialogen er styrt av ”Ønskekvistmodellen” en 



dialogmodell for vurdering av performativ kunst utviklet av Universitet i Aarhus, Denmark. Programrådet består 

av 2 fylkesprodusenter, 1 produsent fra konsertavdeling barn og unge, 1 erfaren turneutøver og 1 representant 

fra skole. Rådsmedlemmene blir skiftet ut i forhold til en langtidsplan som fordeler ansvar og 

kompetansebygging gjennom hele skolekonsertnettverket. Fornying og sammensetning av programrådet blir 

sett som et kompetanse- og kvalitetssikringstiltak. Rådsmøtene blir ledet av konsertsjefen. 

Opphavsprodusenten blir invitert til å være observatør på rådsmøter hvor hans/hennes konsertprogram blir 

vurdert. Erfaringsmessig er det å være til stede under vurderingsdialogen kompetansebyggende og med på å 

sikre fremtidige produksjoner. Opphavsprodusenten er ikke med under den avsluttende vurderingen, men får 

skriftlig tilbakemelding etter rådsmøtet. Det finnes mulighet for fjerndeltakelse via videolink. 

Rådsmedlemmene ser gjennom dokumentasjonen og leverer skriftlige kommentarer i forkant av rådsmøtene. 

Vurderingsdialogen blir referert under møtet og et sammendrag av dialogen samt vurderingsresultat blir sendt 

ut til rådsmedlemmene til høring etter møtet. Etter innspill og justeringer fra rådsmedlemmene blir 

vurderingsskjemaet renskrevet. Alle produsenter som har levert program og det relevante ledernivå i deres 

organisasjon, får kopier av programrådets skriftlige programvurdering. 

Hva skjer etter vurderingen? 

Programrådet kommer fram til en sluttvurdering av ”anbefalt” eller ”ikke anbefalt”. Anbefalte program kan tas 

videre i skolekonsertordningen og synliggjøres for skolekonsertnettverket gjennom publisering i 

Programbanken. Program som ikke er anbefalt må bearbeides og leveres til en andregangsvurdering hos 

programrådet. Noen ganger er ikke videodokumentasjon tilstrekkelig for en helhetlig vurdering. I disse 

tilfellene reiser programrådets leder ut sammen med opphavsprodusenten for å kunne referere for 

programrådet om det som ikke blir fanget opp av videoen. Produsentbistand for bearbeiding av program er 

tilgjengelig for de produsentene som ønsker det. Program som fortsatt ikke er anbefalt etter 

andregangsvurderingen, må fjernes fra programplanene. 

 

RAPPORTERING 
Gjennom sin årlige rapportering til Rikskonsertene skal fylkeskommunen dokumentere at 

skolekonsertvirksomheten i fylket er gjennomført etter forutsetningene i samarbeidsavtalen og i samsvar med 

tilsagnsbrevet. Rapporteringen omfatter gjennomførte aktivitet og forvaltning av overførte midler og skal 

leveres innen 1.2 for den avsluttet kalenderår. Denne rapporteringen inngår i Rikskonsertenes årsrapport til 

Kulturdepartementet. Tallmaterie i rapporten er også tilgjengelig for Riksrevisjonens kontrollrutiner.  

 

I årsrapporten fra fylkeskommunen skal følgende dokumenteres per turné: 

• Produksjonsnummer, produksjonstittel, dato for turnéstart- og slutt, status for produksjonen, sjanger, 

trinn, antall konsertdager og antall konserter 

• Distrikt 

• Utøvere (navn, fødselsnummer, antall konsertdager og antall konserter) 

• Avlysninger 

• Konsertdokumentasjon for nye produksjoner 

• Videodokumentasjon for nye produksjoner 

 

Administrasjon: 

• Lønnskostnader for produsentens planlegging, produksjon og gjennomføring av skolekonserter 

(utenom distribusjon) 

Regnskapet skal vise at bruken av de tildelte midlene er i tråd med formålet med avtalen om 

skolekonsertordningen, samt viser at ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til de forutsatte 

resultater (jfr. Bevilgningsreglementet §10). Regnskapet skal bekreftes med signatur fra økonomisjef eller 

lignende. 

Rapporteringen skal skje på et rapporteringsskjema tilgjengeliggjort på www.rikskonsertene.no/nedlasting. Her 

finner man også en veiledning til rapporteringsskjemaet. 



Det er viktig for skolekonsertordningen som helhet at hver fylkeskommune utviser mest mulig nøyaktighet i 

rapporteringen, og at denne avleveres til fastsatt frist. Skolekonsertordningen inngår som en del av 

statsbudsjettet med fast frist for regnskaps- og resultatrapportering medio februar og innspill til kommende års 

budsjett primo mars. Fylkeskommunens rapportering er av stor betydning for Rikskonsertenes rapportering og 

innspill på området. 

 


