Musikkbasert miljøbehandling – Rana kulturskole
Hva gjør kulturskolen i dag innenfor dette fagområdet?
1. Kulturskolen ønsker å bidra til et inkluderende samfunn ved å gi opplevelser
og muligheter for alle som bor i kommunen. Gjennom de to siste årene har vi i
samarbeid med flere kulturinstitusjoner i kommunen utviklet det
flerkulturelle prosjektet «Flere Farger Mo i Rana» Gjennom kreative prosesser
ønsker man en samlende effekt der de involverte føler seg likeverdig i møte
med andre.
2. I løpet av 2018 har vi hatt tilbud om flerkulturelt musikkverksted. Tilbudet
har vært gratis og åpne for alle som har vært interessert. Tiltakene har vært
finansiert av eksterne prosjektmidler
3. Kulturskolen administrerer tiltak gjennom Den Kulturelle Spaserstokken.
Målet er å støtte opp om gode kunst- og kulturprosjekter for eldre innenfor et
mangfold av sjangere og uttrykk. De eldre får bl.a. i dag tilbud om sang og
musikk på sykehjem og eldresenter. Kulturskolen har også et
billedkunsttilbud for eldre over 70 år. Tiltakene er utviklet i samarbeid med
helse og omsorgsavdelingen.
4. Inngått en intensjonsavtale/samarbeidsavtale med helseavdelingen om tiltak i
den nye Aktivitetshuset/Mo Bo-og servicesenter. Et av tiltakene er et nytt
allsangtilbud på Mo aktivitetshus. De eldre møtes hver onsdag for å synge
gamle, kjente og kjære sanger.
5. Helseavdelingen i kommunen har satt i gang videreutdanningstilbud innen
Musikkbasert miljøbehandling. Kulturskolen ønskes inn her som
samarbeidspartner
6. Hvert år samles alle de eldste barnehageungene i Rana til et stort
Barnehagekor. I løpet av året synges og øves det mot en forestilling. Tilbudet
er utviklet i samarbeid med barnehagesektoren.
7. Musikalsk sprudling med alle andreklasse elevene i kommunen. Sangtilbudet
er utviklet i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i kommunen.

Hvilke tiltak kan vi iverksette/videreutvikle innenfor MMB?
1. Øke kompetansen hos lærere og administrasjon. Dele kunnskap på
ledermøter, personalmøter og fagdager
2. Skaffe oss en total oversikt over hvem som arbeider med musikkbasert
miljøbehandling i kommunen.
3. Få enda bedre dialog med helseavdelingen. Innkalle til et drøftingsmøte.

4. Lage en presentasjon for politikere og administrasjon – forankring av
prosjektet
5. Lage en fagdag lokalt der dette er fokus
6. Kommunen bør tenke bredere og involvere alle kunstuttrykk som visuell
kunst, drama, video osv. Kanskje vi bør kalle prosjektet Kulturbasert
miljøbehandling?
7. Utvikle tiltak vi organiserer i dag.
-

Sangaktivitet på aktivitetshuset en gang i uka

-

Barnehagekoret/musikalsk sprudling - barna besøker ukentlig
eldresentrene i kommunen.

-

Flerkulturelt musikkverksted – ukentlig «bli med kor», knytte det til
introduskjonsprogrammet

8. Den kulturelle spaserstokken: utvikle et samarbeid mellom musikere fra
kulturskolen og helsefagelever fra videregående, organisere turne
9. Utvikle en prosjektbeskrivelse.
10. Søke om å bli en syngende kommune ( Kraftak for sang, sang i
eldreomsorgen, syngende barnehage) – utarbeide prosjektbeskrivelse.
11. Lage et felles sanghefte i samarbeid med frivillige
kulturliv, kulturavdelingen, skole, barnehage, helse, videregående, kor osv
12. Lage en egen App med sanger, musikk, aktiviteter som kan brukes i dette
arbeidet

