
ÅRSBERETNING FOR SLEMDAL SKOLEKOR 2013 
 
Slemdal skolekor har som formål å fremme elevenes sanginteresse og sangglede. Koret er tilknyttet 
Slemdal skolekrets og jobber aktivt for å representere Slemdal skole.  Koret er tilsluttet Ung i Kor/ 
OBU som organiserer barnekor, skolekor, ungdomskor, studentkor og unge vokalensembler i Norge.  
 
Styret har hatt et par styremøter vår - og høst der hovedfokuset har vært organiseringen av korets 
mange aktiviteter og arrangement samt korets mange admin.oppgaver. I 2013 opprettet koret en 
nettside http://slemdalskolekor.net/ med informasjon om korets aktiviteter, øvingstider, kontaktinfo 
og annen praktisk informasjon. I tillegg har koret endret sine påmeldingsrutiner fra en direkte 
påmelding og innbetaling til koret til å administrere dette via ett nettbasert påmeldingssystem på 
www.deltager.no .  Dette har forenklet administrasjonsoppgavene.  I høstsemesteret hyret styret ny 
dirigent som sa opp kontrakten etter 2 måneders virke. I desember inngikk styret kontrakt med ny 
dirigent med Marius Solevågseide for et engasjement med oppstart februar 2014.  
 
Slemdal skolekor hadde i 2013 hatt 79 aktive korbarn fordelt på Aspirantkor, Juniorkor og Hovedkor. 
Det har vært svært god rekruttering fra første trinn.  Øvingene har som i tidligere år, vært delt opp i 
tre grupper. Hvert kor øver for seg. Dette foregår etter skoletid, men i Aktivitetsskoletiden. 
Øvingslokalet er Samlingssalen på Slemdal skole. Aspirantkoret og Juniorkoret har hatt bistand fra 
Aktivitetsskolen under øvingen ettersom de er svært store grupper.  
 
Koret har videreført fjorårets arbeid med å skape mer engasjement og sangglede i koret. Koret hadde 
høsten 2013 et dirigentskifte. Therese Lech var korets dirigent ut september, mens Mia Marlen Berg 
overtok dirigentansvaret i oktober. Hun har sin musikk/sang utdannelse fra NTNU i Trondheim og 
Rytmisk Musikkonservatorium i København. Korets faste pianist i 2013 var Raymond Enoksen som 
fortsatte i sitt engasjement.  
 
Aktiviteten i koret har vært høy med mange opptreden og kortreff for både de eldste og de yngste 
korbarna. I løpet av året har koret gjennomført følgende arrangement /opptreden: 
 

 Aspirantkortreff i mars. 
 Minikonsert for beboerne ved Vinderen bo- og servicesenter 
 Koret sang i Ris kirke 2. påskedag.  
 Vårkonsert i Samlingssalen på skolen. 
 Koret sang ved flaggheising på Slemdal skole, 17. mai og gikk  i 17.maitoget i byen under 

egen fane med sammen med Slemdal skole 
 Koret sang for nye førsteklassinger ved skolestart, Slemdal skole. 
 NOBU-treff for Hovedkoret i november, med overnatting. 
 Koret sang ved tenning av julegranen på Frognerseteren. 
 Minikonsert for beboerne ved Vinderen bo- og servicesenter 
 Julekonsert i Holmenkollen kapell. 
 Koret sang i Ris kirke ved skolens julegudstjeneste. 
 Koret sang i Ris kirke på julaften. 
 

Koret har god økonomi som skyldes en solid egenkapital. Koret har i 2013 et positivt årsresultat på 
NOK 50.233,- og har økt det positive resultatet fra 2012. Riktignok hadde koret utestående utlegg til 
dirigenthonorar på 25.050, men selv hensyntatt dette, er resultatet økt betraktelig. Dette skyldes i all 
hovedsak vedvarende høye kontingentinntekter samt ingen ekstraordinære utgifter. 
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