Voksenopplæringsmidler (VO)
Hva er Voksenopplæringsmidler (VO)
- VO er statlig støtte til opplæring i korps dvs ordinære øvelser i korpset. Det er ikke en
støtteordning kun er for voksne. Du finner kriteriene litt lenger nede på siden.
Hvordan rapporterer vi og tar det lang tid?
- All rapportering skal gjøres i Korpsdriftportalen. Selve rapporteringen tar bare noen
minutter.
Kan skolekorps og drilltropper rapportere VO?
-

Alle korps og drilltropper kan rapportere VO så lenge kriteriene for å rapportere er
oppfylt.

Hva er kriteriene for å rapportere VO?
For å kunne rapportere må korpset / troppen ha:

-

minst 3 deltakere som fyller 14 år i rapporteringsåret eller er eldre
opplæringen som rapporteres må ha vart i minst 8 timer sammenlagt
deltakerne må ha vært til stede minst 75% av timene som rapporteres

(vær obs på at hvis rapporten er på 8 timer må minst 3 deltakerne ha vært til stede 8 timer).
Alle opplæringstiltak må være basert på en godkjent studieplan. Studieplanen skal fungere som et
verktøy for lærer/dirigent/instruktør i opplæringen. NMF har utviklet standard studieplaner for
musikkopplæring i korps og for drillopplæring. Nummeret på studieplanen som er brukt, registreres
i rapporten. Alle studieplanene ligger her: http://musikkorps.no/nyttige-skjemaer/
Må vi føre frammøte for hver øving?
-

Ja, frammøte skal føres for hver øving – frammøte listen skal vise hvem som har vært
tilstede på hver enkelt øving, og hvor mange timer hver enkelt øving har vart.

-

Frammøtelisten skal kunne sendes NMF på kort varsel dersom korpset blir tatt ut i
kontroll. Timer og deltakere i innsendt rapport og i frammøteliste skal stemme.

Kan vi rapportere seminarer og ekstraøvelser i tillegg til vanlige øvelser?
-

Ja, all opplæring kan rapporteres forutsatt at kriteriene er oppfylt.

Kan gruppeøvelser rapporteres?
-

Ja, men det må lages en rapport for hver gruppe. Har korpset f eks fire grupper som øver
sammen ihht kriteriene, så må det lages rapporter.

Skal antall øvingstimer ganges med antall deltakere?
-

Nei, VO er støtte pr undervisningstime uavhengig av antall deltakere så lenge minimum
kravet er oppfylt. Eksempel: 2 timer øving pr uke i 20 uker = 40 timer.

Kan konserter og konkurranser rapporteres?
-

Nei, det er kun ren undervisning som kan rapporteres. Øver man en time før konserten,
kan denne rapporteres, men selve konserten kan ikke rapporteres.

Er det kun leder som kan rapportere?
-

Alle som er registrert med et styreverv i Korpsdriftsportalen kan logge seg inn og
rapportere VO.

Finnes det en brukerveiledning?
- Det ligger to brukerveiledninger her:
Alt 1: brukes hvis korpset vil føre hele frammøte i Korpsdrift
Alt 2 brukes hvis korpset fører frammøte utenfor Korpsdrift (protokoll som ligger i
øvingsrommet, frammøte føres i excel e. l.)
Jeg klarer ikke logge på for å rapportere VO selv om jeg vet alt er i orden i forhold til tilgang?
-

Bruk glemt passord-funksjonen. Legg inn brukernavnet ditt, så får du nytt passord til
mailadressen som er registrert på medlemskapet ditt.

Hva er fristene for å rapportere Voksenopplæringsmidler?
-

Fristen for å rapportere voksenopplæringsmidler er 30. juni for vårhalvåret samme år, og
20. desember for høsthalvåret samme år. Man rapporterer altså i etterkant.

OBS! Rapporten kan ikke sendes inn før siste øvingsdato er passert, det er ikke mulig å
rapportere i forkant.
Hvor finner jeg mer info om Voksenopplæringsmidler?
-

Her finner du kriterier, studieplaner, mal for frammøteliste, studieplaner osv.
http://musikkorps.no/voksenopplaering/

