
Frost og snø de måtte fly, her er sol og glede!
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Inderøy kommune



AKSET kultur- og 
skolesamfunn

KULTUR-HELSE-LÆRING

•



Inderøy kulturskole skal preges av 
Glede- Mestring- Mangfold 

og vårt arbeid skal baseres på kommunens overordnete visjon 

Best – i lag 



Musikk-vitamin
Støttet av Trøndelag Fylkeskommune

• Oppstart i 2016

• Målgruppe: Mennesker rammet 
av demens

• Gjennomført pilot og trinn 1

• Nå i gang med trinn 2

• Tverrfaglig og tverrsektoriell

• Forpliktende samarbeid mellom 
enhet for bistand og omsorg og 
enhet for kultur og fritid

• Knyttet oss tidlig til Nasjonalt 
kompetansesenter for kultur, 
helse og omsorg



Musikk-vitamin 2018- trinn 2 skal være et 
forebyggende og helsefremmende tiltak for 
beboere rammet av demens ved kommunens to 
sykeheim og beboere ved omsorgsleiligheter 
med heldøgns bemanning.



Målet er at prosjektet skal bidra til: 

• økt livskvalitet og velvære for den enkelte beboer

• dempe uro og mobilisere beboernes egne ressurser

• at ansatte ved institusjonene og omsorgsboligene skal øke sin 
kompetanse og bruke denne aktivt i sin arbeidshverdag

• redusere kostnader

• legge et godt grunnlag for fortsatt videreføring av Musikk-
vitamin i årene fremover



Gjennomføringen

• Ukentlige musikalske møter med musikkpedagoger fra Inderøy 
kulturskole 

• Møtene skjer i samarbeid mellom kulturskolen og institusjonene for å 
sikre at både det kulturfaglige og det helsefaglige blir ivaretatt på en god 
måte

• Institusjonenes egne ansatte forpliktes og støttes til å gjennomføre egne 
musikk- og sangaktiviteter slik at hensiktsmessig frekvens opprettholdes

«Inspirasjonsøkt» for alle involverte i samarbeid med Nasjonalt 
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Studiereise til Ytterøy (Levanger kommune)



Samarbeidet- kompetanseutveksling
Faggruppe og styringsgruppe

Kulturskolen

• Prosjektleder

• Leder arbeidet i faggruppen

• Kulturfaglig ansvar

• Gjennomfører (i hovedsak) 
individuelle sang- og musikkopplegg

• Er tilgjengelig og støtter ansatte innen 
helse/bistand for å øke den 
musikkfaglige kompetansen

Helse/bistand

• Helsefaglig ansvar, kunnskap om den 
enkelte beboer

• Tilrettelegger og deltar

• Sikrer hensiktsmessig frekvens ved 
selv å gjennomføre individuelle sang-
og musikkopplegg

• Dokumentasjon: 
døgnvariasjonsskjema, 
kartleggingsskjema, Livsglede

• ABC Musikkbasert miljøbehandling





Suksessfaktorer

Forankring! 

Statlige og kommunale planverk

Ledernivå

Økonomi, skriv gode søknader, søk råd

Bygg gode relasjoner på tvers av sektorene!

Ting tar tid, ha tålmodighet 



Sagt om Musikk-vitamin:

• Mer ro i avdelingen.

• Forenkler arbeidshverdagen.

• Mange er engasjerte (ansatte på institusjonene) og bruker det mye, 
andre er mindre opptatt av det. 

• Noen synes det er spennende, andre har ikke tro på effekten og 
opplever dette som enda en ting som krever tid.

• Ledelsen bør gi tydelige signal på at dette er en del av det daglige 
arbeidet til ansatte, at det er en del av arbeidskulturen på 
institusjonene.



Veien videre
Tanker om kulturskolens rolle

• Kulturskolen er i kraft av sin rolle som kommunens største 
kulturaktør en viktig bidragsyter innenfor MMB

• Kan være med å sikre et kulturtilbud til alle, fra vugge til grav. 
Kulturskole for alle! Kulturskolen som ressurssenter

• Pådrivere, veivisere, utviklingsorientert 

• Bidra til å sikre kunstens opplevelses- og egenverdi

• Konsekvenser for kompetansen kulturskolen vil ha behov for i 
fremtiden?



Alle fugler små de er

kommet nå tilbake!

Gjøk og sisik, trost og stær

synger alle dage.

Lerka jubler høyt i sky,

ringer våren inn på ny.

Frost og snø de måtte fly,

her er sol og glede!


