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Klassekorpsprosjektet (KKP).
Retningslinjer for tildeling av utlånsinstrumenter.

1. Bakgrunn
Høsten 2014 ble Korps i skolen og Korpsnett Norge tildelt en nasjonal gave fra
Sparebankstiftelsen DNB til Klassekorpsprosjektet (KKP). Gaven skal i hovedsak gå til
innkjøp av instrumenter. For å sikre effektiv bruk av gaven tildeles instrumenter som utlånsinstrumenter.

2. Formål og målgruppe
(1) Utlånsordningens formål er å gjøre egnede instrumenter tilgjengelige for musikkorps, skoler
og kulturskoler som ønsker å drive klassekorpsundervisning. Ordningen skal stimulere til
opprettelse av nye klassekorps. Klassekorps skal styrke skolens musikkundervisning, styrke
rekrutteringen til musikkorps og bidra til opprettelse av musikkorps i områder der dette ikke
finnes.
(2) Målgruppen for utlånsordningen er musikkorps, skoler og kulturskoler som trenger
instrumenter til bruk i klassekorpsundervisning.

3. Kunngjøring og søknadsfrist
KKP kunngjør Instrumentutlånsordningen innen 1. februar i tildelingsåret. Musikkorps, skoler
og kulturskoler kan søke om utlånsinstrumenter innen søknadsfrist 1. mars for oppstart ved
skolestart samme år.
Når særlige hensyn tilsier det, kan søknader behandles før søknadsfristen. Søknader mottatt etter
søknadsfrist kan også behandles. Som hovedregel overføres søknaden da til neste år. Dersom
særlige hensyn taler for det, og det ikke fører til særlig ulempe for ordningen, kan det innvilges
utlånsinstrumenter for oppstart av klassekorps inneværende år.

4. Krav til søknaden
(1) Søknaden skal sendes til KKP v/Korpsnett Norge på det angitte søknadsskjema. Alle punkter i
søknadsskjemaet, samt vedlegg skal være utfylt.
(2) Søkere oppfordres til å kontakte KKP på kkp@korpsnett.no for rådgivning ved planlegging av
oppstart av klassekorps og utfylling av søknad.

5. Behandling av søknaden
Søknader behandles av KKPs Styringsgruppe. Vedtak i Styringsgruppen er endelige.
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6. Tildeling av utlånsinstrumenter
(1) Så snart Styringsgruppen har behandlet søknaden, mottar søker et tildelingsbrev
eventuelt avslag. Ved tildeling skal brevet også inkludere en utlånsavtale. Avtalen skal
returneres KKP v/Korpsnett Norge i underskrevet stand innen angitt frist.
(2) Dersom avtalen ikke er returnert innen fristen, bortfaller tilsagnet i sin helhet. Dette kan
ikke påklages.

7. Rapportering og krav til instrumentlåntager
(1) Søker som har fått innvilget søknad og signert avtale om lån av instrumenter til
klassekorpsundervisning er Instrumentlåntaker.
(2) Instrumentlåntaker får låne instrumentene under forutsetning av at de brukes til
klassekorpsundervisning.
(3) Instrumentlåntaker plikter å forsikre instrumentene og sørge for normalt vedlikehold i
låneperioden. Detaljerte krav til instrumentlåntaker vil framkomme i tildelingsbrev.
(4) Instrumentlåntakere skal hvert år sende inn en enkel rapport i tråd med
rapporteringskrav angitt i tilsagnsbrevet, til KKP v/Korpsnett Norge. Rapporten skal
inneholde opplysninger om hvorvidt tilbud om klassekorps planlegges opprettholdt neste
skoleår og antatt behov for fortsatt lån av instrumenter. Frist for rapportering er normalt
1. februar.
(5) Dersom låntaker ikke rapporterer innen fristen, kan utlånsinstrumentene kreves
tilbakelevert.
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