
El Sistema, eller hva det nå kan kalles…
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Våre barn
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Amanda, koordinator Stovner orkester: «Musikk diskriminerer ikke, og 
krever heller ingen forkunnskaper. Jeg ser i møte med barna at små og 
store seire i instrumentundervisningen gir mestringsfølelse, og over tid er 
målet at barna selv tar ansvar for sin del av samspillet. Gjennom 
musikken gir vi  dem en forståelse av hva det vil si å være en brikke i en 
større helhet. Det er plass til alle i musikken, og man har mulighet til å 
stille likt uansett bakgrunn.»



Våre barn

Mari koordinator Haugerud orkester: «Musikk- og fiolingruppene 
og strykeorkesteret på Trosterud/Haugerud er viktig og bra av 
akkurat dei same grunnane som musikk er viktig og bra alle andre 
stader. Eg tenker mindre og mindre at ungane i området har bruk for 
musikk, at det er bra for integrering og sånt, og meir og meir at dei
fortener det, og har rett på det, fordi dei er flotte og talentfulle 
ungar som sjølvsagt skal få alle dei moglegheitene som ungar i 
resten av byen får.
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Nøkkelord
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• Omsorg

• Inkludering

• Sosial samhandling

• Musikk som verktøy



Ting som gjør deg til en bedre musiker, 
eller til et «bedre» menneske?
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Hvordan kan det gjøres?
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• Grupper

• Flere ganger i uken

• Tilpassede stemmer

• Flere nivå kan spille sammen

• Samspill, samspill, samspill

• Bruk av erfaringsbanken til El Sistema i Norge og Norden (ta kontakt 
med rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no sjekk digital 
læringsplattform

http://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/4737/orig/2016 El Sistema Rapport.pdf
mailto:rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no
http://play.elsistema.se/
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Hva trengs?
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• At du tror!

• Dedikerte lærere

• Involvering av foresatte

• Samarbeid på tvers av skole, sfo, barnehage, kulturskole 

= det er jo de samme barna

Tror du, vil flere tro, men det må jobbes for en langsiktighet….
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Hvor har det skjedd og hvor skjer det?
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Larvik

Nome

Drammen

Øvre Eiker

Sandefjord

Nedre Eiker

Oslo-Stovner

Oslo-Haugerud

Oslo-Tøyen

Kristiansand

SVERIGE OG DANMARK!!!

http://www.elsistema.se/
http://elsistema.dk/
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Kontaktinfo:

Rådgiver Norsk kulturskoleråd

Rut Jorunn Rønning

E-post: rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no

Tlf: 91842830

www.kulturskoleradet.no

Facebook: Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturskoleråd region øst
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