
 
 

 
 

Innspill til samarbeidsstrategien for barn i 
lavinntektsfamilier – Norges Musikkorps Forbund 
 
Norges Musikkorps Forbund (NMF) har i mange år jobbet for at flere barn og 
unge skal finne veien inn i en fritidsaktivitet og ha mulighet til å delta 
uavhengig av familieøkonomi. NMF sitter i styringsgruppa i NDFU, og stiller seg 
bak innspillet som er sendt inn i denne høringen. 
 
Siden 2017 har VinterPULSE/FeriePULSE vært en del av Norges Musikkorps 
Forbunds inkluderingssatsing, Prosjektene er tilbud til barn og unge om kreativ 
og positiv aktivitet ferien. Tilbudet er gratis for alle som deltar. Målet er at 
prosjektet skal bidra til at barn og unge finner veien inn i en fast ukentlig 
fritidsaktivitet. Det å ha hverdagen i en fritidsaktivitet skaper varig inkludering. 
 
For å få dette til, er det viktig at det etableres god dialog med foreldre og 
foresatte. Ikke bare i en oppstartsfase også videre for å beholde barnet i 
aktiviteten. Foreldre og foresatte må se de positive fordelene ved at barn 
deltar i fast ukentlig aktivitet. Det er viktig å utarbeide tilpasset informasjon 
om fritidsaktiviteter til de som jobber direkte med målgruppen; f.eks. 
helsetjeneste, NAV, frivillige lag/foreninger lokalt.  
 
Vi opplever at det er viktig å finne løsninger på transportkostnader/logistikk, da 
dette er barrierer i tillegg til kontingent. Flere av korpsene våre gjør en 
fantastisk jobb for å ta vare på alle som ønsker å delta i korpset, men flere 
opplever det som svært krevende å måtte dekke disse kostandene selv. For 
mange korpsstyrer er det en stor utfordring å få oversikt over de 
støtteordningene som eksisterer. Barn som trenger oppfølging i skolehverdagen, 
trenger også dette på fritiden. For å lykkes vil man være avhengig av 
kommunale ressurser og ressurspersoner som kjenner og samarbeider godt med 
den lokale frivilligheten. Ordningene må oppleves som enkle å forholde seg til 
både for familien og frivilligheten. 
 
Et virkemiddel vil være etablering av «Fritidskortet pluss». En slik ordning vil 
kunne ta høyde for kostnader som ikke dekkes av det ordinære Fritidskortet. 
Dette vil eksempelvis sikre at barn i familier som mottar sosial hjelp vil få 
dekket kostander til fritidsaktiviteter fullt ut.  
 
NMF jobber for å gi korpsene våre enda bedre verktøy for å lykkes i arbeidet 
med å inkludere alle som ønsker det å delta i sitt lokale korps. Korps, og 
fritidsaktiviteter generelt, er fantastiske inkluderingsarenaer for hele familien. 
Vi håper strategien vil hjelpe enda flere barn og unge å ha hverdagen sin i en 
fritidsaktivitet. 
 


