Ung i Kor Organisasjonsopplæring

Ung i Kor organisasjonsopplæring (UKO) er et program for unge ledertalenter fra våre
medlemskor, som ønsker å tilegne seg økt kompetanse innen organisasjonsarbeid.
Målet er at deltakerne etter endt prosjekt skal sitte igjen med verktøyene de trenger til å
delta aktivt i driften av eget kor, ta større verv i Ung i Kor eller tilsvarende organisasjon,
eller starte egne prosjekter.
Gjennom åtte samlinger fordelt over to år vil deltakerne få et unikt innblikk i alle ledd
av Ung i Kor som organisasjon, arbeidet som gjøres og aktiviteten som foregår.
Programmet er hovedsaklig basert på praksis. Totalt sett lærer deltakerne om Ung i Kor,
om organisasjonslivet og om korlivet i Norge og internasjonalt.
Illustrasjon av fagplanen:

Ung i Kor Organisasjonsopplæring

Fagplan UKO
1. Samling – landsmøte, bli kjent med Ung i Kor
Presentasjon av administrasjon, styre og avgående UKO. Delta på aktiviteter og prosjekt
sammen med avgående UKO. Få innføring i bruk og regler for UKOs blogg. Programmet
for resten av samlingen blir tilpasset til innholdet under landsmøtet.
2. Samling - organisasjonsopplæring
Organisasjonsopplæring av intern eller ekstern instruktør. Delta på deler av styremøtet.
Bli kjent-samling på kveldene, sammen med styret.
3. Samling - dirigentkurs
Deltagelse på Ung i Kor sin årlige dirigenthelg. UKO deltar aktivt eller passivt på kurs,
alt etter årets kursinnhold/instruktør. Det kan bli kjørt parallelt kurs på deler av
samlingen.
4. Samling - ledermøte
Her lærer UKO om nasjonale samlinger i Ung i Kor. Alternativt kjøres parallelt kurs på
deler av samlingen. Det kan bli kjørt parallelt kurs på deler av samlingen.
5. Samling - styremøte
Deltagelse på et styremøte i Ung i Kor. UKO er aktive i behandlingen av utvalgte,
relevante saker.
6. Samling - musikalsk
UKO får musikalsk opplæring, og får synge mye denne samlingen. I tillegg jobbes det litt
teoretisk med en sak eller et prosjekt tilknyttet det musikkfaglige temaet på samlingen.
7. Samling - internasjonal samling
Deltagelse på en internasjonal arena.
8. Samling - landsmøte
En viktig del av denne samlingen er å bli kjent med de påtroppende UKO, og forberede
dem på deres prosjekt. Man deltar samtidig på deler av sangertinget. Avtroppende UKO
presenterer en rapport om sitt prosjekt, til deltagerene på landsmøtet.

NB: Innhold og rekkefølge for samlingene kan variere.

