
Arbeid med UKM 2021 
 

ARBEID I FORKANT 
 Sju interkommunale UKM møter i forkant og eit evalueringsmøte 
 Promo i Sogndal Kulturhus til programblad, og i SognAvis. 
 Det blei ikkje gjennomført skuleturne i år pga. smittevern. 
 Fleire møter med UK Luster og Magnus. Det var planlagt eit veldig spennande prosjekt med  

u.skulene. Dette var for å skape større engasjement og oppslutning av UKM i Luster.  
 Prosjekter ble stoppa av pandemien rundt inngangen til nytt år. 
 Sogndal kommune fekk laga ein promo-film som ble lagt ut på UKM Luster, Sogndal og Vik sin 

facebookside, og delt derifra. 
 

GJENNOMFØRING AV UKM 2021 
 Gjennomført UKM mønstring 14.mars ved Sogndal Kulturhus 
 Deltakarane blei delt inn i fire grupper og fekk ulike oppmøtetidspunkt. 
 Fokus på smittevern og vask. Dei som jobba med ungdommen brukte munnbind når det ble 

vanskelig å oppretthalde 1-meters avstand. 
 I tillegg til ØyreLyd hadde vi også fullt kamerateam som filma alle innslaga.  
 Deltakarane frå ungdomsrådet i Sogndal intervjua og laga film om kunstinnslaga.  
 Filmen av hele mønstringen er planlagt å bli lagt ut på nett 26.mars. 
 Teamet som jobba med UKM i år:  Maria Karlstad Brun, Rønnaug Breie (Begge to frå 

ungdomsavdelinga Sogndal), Tor Talle (innleigd), Roar Sandnes og Inge Ronny Kvåle (Sogn 
Kulturskule) Magnus Solheim (kommunekontakt Luster kommune), Dora David (Rektor Vik 
kulturskule). 

 Vik og Sogndal søkte stimuleringsmildar, som gijkk direkte til gjennomføringa av UKM.  
 I år blir fylkesmønstringen også digital. Dei som gjikk vidare frå lokalmønstringa skal då få 

bidraget sitt med på den digitale fylkesmønstringa. Detaljene her er ikke heilt på plass enda. 
 Få bidrag fra Luster kommune (to deltakarar på bildekunst og eit sceneinnslag). To 

sceneinnslag der fleire av deltagerne var fra Luster, men innslaga hadde også deltakara frå 
andre kommuner. 

 Meir bidrag fra elevar i kulturskulen i år, då UKM er snakka meir om på personalmøter og 
fleire av lærerne nå også jobbar med UKM. 

 

NESTE ÅR 
 Lage en plan for å tenke «UKM – året rundt».  
 Involvere skulane slik at dei kan kommunisere om UKM vidare til elevar. 
 En person kan ikkej gjøre mye forskjell i en stor kommune som Luster, men om fleire skaper 

blest og viser interesse kan vi få flere deltagere. 
 Alle kommunane (Sogndal, Vik og Luster) ønskjer samarbeidsavtale i forkant av neste 

arrangement (UKM 2022) slik at det tydeligere kjem meir fram hva den enkelte kommune 
skal bidra med, og korleis UKM er forankra og dermed også kor godt prioritert UKM er i kvar 
kommune.  


