
STRATEGISK RETNING 2020-2024 FOR NORGES KORFORBUND
og

HANDLINGSPLAN 2022-2024

Visjon: Sang hele livet!

Målfokus: Tillitsvalgte Målfokus: Musikkfaglig Målfokus: Organisasjon

Formål: Norges Korforbunds overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. 

• Styrke medlemmenes 
tilhørighet og eierskap 
til Norges Korforbund

• Styrke medlemmenes 
tilhørighet og eierskap 
til Norges Korforbund

• Øke korsangens 
kvaliteter og 
ringvirkninger

• Utvikle korsangen i 
Norge

• Skape rekruttering 
og mer mangfold i 
kor-Norge

• Styrke kor-Norges 
samfunnsansvar



Målfokus: Medlemmer

• Styrke 
medlemmenes tilhørighet 
og eierskap til Norges 
Korforbund

For Norges Korforbunds 
videre utvikling må 
medlemmene ha et sterkt 
forhold til organisasjonen 
og hvorfor arbeidet som 
gjøres der er viktig.
Vi må bygge og styrke 
organisasjonen gjennom 
sunne holdninger, gode 
rutiner og tydelig 
kommunikasjon.

• Markering av Frivillighetens år 23.09.22 
over hele landet som Norges Korforbunds 
dag

• Inngå minst 2 gode og relevante kollektive 
avtaler for NKs medlemmer – for 
eksempel muligheten for en kor-app.

• Arbeide kulturpolitisk for å få gode øvings-
og konsertlokaler til kor over hele landet

• Lage digitale medlemskort til alle 
medlemmer, og via dette gi informasjon 
om arrangementer og medlemsfordeler

• Utvikle kor.no til et nettsted hvor 
medlemmene alltid skal være oppdatert 
på nyheter, informasjon og tilbud.

• Utvikle en mentorordning for rekruttering



Målfokus: Tillitsvalgte

For Norges 
Korforbunds videre 
utvikling må medlemmene 
ha et sterkt forhold til 
organisasjonen og hvorfor 
arbeidet som gjøres der er 
viktig.
Vi må bygge og 
styrke organisasjonen 
gjennom sunne holdninger, 
gode rutiner og 
tydelig kommunikasjon.
Det er også viktig at 
vi lærer opp tillitsvalgte 
på alle nivåer.

Styrke medlemmenes tilhørighet
og eierskap til 
Norges Korforbund

• Lage en generell opplæringsplan 
for skolering av tillitsvalgte i 
distriktsleddene, med egne kurs 
for ledere og kasserere

• Opprette faste digitale 
møteplasser for tillitsvalgte i 
distriktsleddene, basert på tema

• Distriktsledd skal alene eller i 
samarbeid med andre distriktsledd
årlig samarbeide om gode tiltak 
og/eller arrangementer som hever 
kvaliteten på arrangementer og 
kompetansen til medlemskor, 
dirigenter og tillitsvalgte.

• Utvikle digitale kurs som gir 
bedre arrangørkompetanse og 
som tilbys distriktsleddene (og 
korene)



Målfokus: Musikkfaglig

• Øke bevisstheten om 
korsangens kvaliteter og 
ringvirkninger

• Utvikle korsangen i Norge

• Skape rekruttering og mer 
mangfold i kor-Norge

• Vi må hele tiden bidra til å utvikle 
korsangen i Norge. Dette skal vi gjøre 
gjennom musikkfaglige og organisatoriske 
tiltak. Et kor som fungerer og utvikler seg, 
tiltrekker seg flere medlemmer, skaper 
større trivsel og gir bedre musikalske 
opplevelser både for medlemmer og 
publikum.

• NK må fortsette med dirigentutvikling og 
arbeide for økt kunnskap om repertoar. 
Forbundet må også spre norsk kormusikk 
og stimulere til at mer musikk blir 
arrangert for kor. NK vil jobbe for 
gode lokaler for øving og framføring og 
spre kunnskap om verktøy for 
innstudering.

• Vi vil at flere skal få oppleve det å synge i 
kor. Kor bør finnes på flere arenaer i 
samfunnet. Uten rekruttering fra alle 
samfunnsgrupper stagnerer kor- Norge. 
Mangfold er menneskelig variasjon og 
omhandler både kjønn, alder, etnisitet, 
funksjonsevne, livssyn og legning. Det kan 
også omfatte utdanning, verdier, 
interesser, kompetanse og familiestatus.

• Utvikle minst to nye konsept for 
prosjektkor som sammen med 
eksisterende tilbud gjøres kjent

• Inngå intensjonsavtale med Ung i Kor 
om tettere samarbeid for å få en 
smidig overgang mellom ungdoms- og 
voksenkor, samt iverksette tiltak 
for rekruttering av unge voksne i kor. 
(20-40-åringer)

• Utvikle to nye Samstemt-hefter

• Videreutvikle og bekjentgjøre veileder 
for Internasjonale kor

• Etablere dirigentnettverk for 
unge/ferske dirigenter i NK, og tilby 
rådgivning, kurs, erfaringsdeling, 
fadderordning etc.



Målfokus: Organisasjon

• Styrke kor-Norges 
samfunnsansvar

• Øke bevisstheten 
om korsangens kvaliteter 
og ringvirkninger

Korene har en viktig rolle i sine 
lokalsamfunn. Korsang bidrar til bedre 
folkehelse, skaper viktige fellesskap for 
deltakerne og beriker lokalmiljøet. 
Korene er en viktig oppdragsgiver for 
profesjonelle musikere, sangere og 
dirigenter. Organisasjonen må bidra til 
et bærekraftig samfunn både på det 
mellommenneskelige plan og når det 
gjelder det ytre miljø.

Korsang er den største kulturaktiviteten 
i Norge. Det er altfor mange som ikke 
kjenner de mange positive sidene ved 
korsang. Dette vil Norges Korforbund 
(NK) gjøre noe med. Korsang 
fortjener en høyere status, det må 
forskes mer på ringvirkningene av sang, 
og sangen må styrkes i skolen og på 
andre arenaer i samfunnet. I et samfunn 
med stadig større avstand og 
forskjeller mellom folk, skaper det 
frivillige kulturlivet og korene viktige 
møteplasser i lokalsamfunnet.

• Lage ny kommunikasjonsplan - på 
tvers av hele organisasjonen

• Lage spørreundersøkelse om 
befolkningens forhold til kor og 
korsang

• Tilby Korbladet også digitalt, som et 
ledd i en grønnere profil

• Utvikle en strategi for å tiltrekke seg 
flere medlemmer med annen 
kulturell bakgrunn

• Jobbe for gode avtaler slik at NKs 
medlemmer i større grad kan bruke 
digitale verktøy for notelesing

• Kartlegge og videreutvikle gode 
prosjekter som omhandler sang og 
psykisk helse

• Hvordan øke fokus og økonomi 
gjennom strømming av konserter. 
Samspillet mellom digital og fysisk 
tilstedeværelse.



Områder som er kontinuerlig arbeid i organisasjonen 
(ikke to-årig)

• Fokus på økonomi

• Tilskuddsordninger

• Ha kontakt med politisk nivå

• Samarbeide godt med andre organisasjoner

• God kommunikasjon internt i alle ledd og eksternt

• Dirigentutvikling – sentralt og DL

• Produsere kronikker og delta i offentlige debatter og høringer

• Jobbe for bedre medlemsvilkår

• Videreutvikle korhåndboka og kursopplegg for tillitsvalgte i kor 
og distriktsledd

• Videreutvikle www.kor.no


