Viktig informasjon om kulturkortordningen for ungdom
VOFO Innlandet og Hedmark fylkeskommune har inngått en avtale om kulturkortrabatt.
Pr. i dag fungerer kulturkortet på følgende måte:
Kulturkortet gjelder for alle ungdommer i Hedmark i alderen 13 – 21 år (fra og med det året du
fyller 13 og ut året du er 21).
Kulturkortet for ungdom i Hedmark gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket! Med
kortet får du blant annet rabatt på kino, festivaler, teater, museum, fotball- og ishockeykamper, og
mye mer. Med kulturkortet vil vi gjøre det enklere for deg som ungdom å benytte deg av
kulturtilbudene i Hedmark. Vi jobber hele tiden med å lage nye avtaler slik at kortet skal gjelde for
så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.
Kulturkortet drives av Hedmark fylkeskommune, og Ungdommens Fylkesting var den viktigste
pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark.
Kulturkortet gjelder nå også ungdommer mellom 13 – 21 år som deltar på et kurs/aktivitet i regi av
studieforbundene innenfor enkelte kulturemner (se tabell)
Alle som ønsker å delta på et kurs i regi av et studieforbund, det seg være kor/korps/band mm, skal
få 20% rabatt på kursavgift, med tak/øvre grense på kr. 500 i halvåret.
Ordningen fungerer på følgende måte:
Ungdommer som ønsker dette tilbudet, må bestille kulturkort på fylkeskommunen sin hjemmeside;
https://kulturkorthedmark.no/. De viser dette til kursansvarlig når de kommer på kurset.
Da er det viktig at alle lagene og foreningene er klar over ordningen. Dette kortet gir 20% rabatt på
kursavgiften. Laget trekker fra dette på fakturaen til kortinnehaveren.
I juni og desember, samtidig med rapportering av kurstimer til sitt studieforbund, vil hvert
studieforbund få i oppgave å samle inn oversikt over hvilke lag som har benyttet seg av ordningen
(VOFO Innlandet ordner et excelark til utfylling), sender en samlet oversikt til VOFO Innlandet, som
igjen videresender totaloversikt fra alle studieforbundene til fylkeskommunen. På bakgrunn av
oversikten, vil da fylkeskommunen betale ut mellomlegget til alle lagene.
I tillegg til dette brevet, vil fylkeskommunen også legge ut informasjon om ordningen, samt at vi vil få
det ut i media.
Kulturkort for aktiv deltakelse har vært noe Hedmark og Oppland musikkråd har jobbet med i flere
år, og de har vært en viktig pådriver for å få dette til.
Deltakere på kurs i disse emnene er de som kan benytte seg av denne ordningen:

Emnekode
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219

Emne
Teater, revy og drama
Folkedans
Foto
Filmfoto, video, TV, lyd- og
lysteknikk
Tegning, maling, grafikk
Tekstil
Tre
Metall
Keramikk
Dans
Kunsthåndverk
Kunst og kultur
Kostymer, design
Scenografi
Formingsfag

Emnekode
0230
0231
0232
0233
0234
0298
0299
0301
0302
0303
0398
0503
0508
0612

Emne
Musikk
Instrumentalopplæring
Samspill
Sang, vokalmusikk og kor
Musikkteori
Andre estetiske fag
Andre håndverksfag
Historie
Filosofi
Litteratur
Andre humanistiske fag
Tillitsvalgte i frivillige
organisasjoner
Instruktør- , trener- og
lederutdanning
Elektronisk og grafisk design

Dette er en fantastisk flott ordning, som vi håper mange ungdommer vil benytte seg av, og kan også
være med å bidra til rekrutteringen.

NB:

Bare ta kontakt om det er noe dere lurer på.
Lise Cathrine Pedersen (ansvarlig for kulturkortet i fylkeskommunen): 415 74 791
Sara Hope Lygre, regionkonsulent VOFOInnlandet: 971 81 483

