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I 2017 la styret i PRODA ned en ny arbeidsgruppe som skal jobbe med 
utvikling av et nytt strategidokument. Den nye strategiplanen skal ligge 
til grunn for en langsiktig plan for utviklingen av PRODA de kommende 
årene. Den vil fungere som et styringsverktøy for styret, daglig leder og 
regionale ledere med mål om å gjøre arbeidet mer effektivt og målrettet. 
Arbeidsgruppen har bestått av styreleder Anette Meiltoft, nestleder  
Grethe Brekkan og styremedlem Inés Moldskred-Belli. 

Ønske om å utarbeide et slikt dokument kom i forbindelse med PRODAs 
30 års jubileum, og ønske om å se nøyere på det kompetansehevende 
tilbudet organisasjonen tilbyr sine brukere. I tillegg mener styret at et slikt 
dokument vil være hensiktsmessig med tanke på kontinuitet i styre- og 
ledelsesarbeidet ved rotasjon, og det vil kunne være fordelaktig i møter  
og forhandlinger med samarbeid- og finansieringspartnere. 

Arbeidet med stategiplanen startet med formuleringen av en ny visjon for 
organisasjonen. Visjonen skal gjenspeile PRODAs formål, samt verdier 
som styret ønsker å legge til grunn for PRODAs virksomhet og arbeid. 
Videre ble det gjennomført en omfattende brukerundersøkelse som dannet 
grunnlag for å kartlegge organisasjonens og brukernes behov og ønsker. 
Med dette som utgangspunkt har arbeidsgruppen formulert et strategi- 
dokument som skisserer hvordan PRODA skal levendegjøre sin visjon,  
og som skal fungere som styringsdokument for perioden 2019 - 2024.  
Det skal være en gjennomgang av strategien i 2021.

Strategiplanen er utarbeidet med grunnlag i stiftelsens formål  
som formulert i stiftelsens vedtekter § 2: 

Stiftelsen skal arbeide for å fremme et kontinuerlig tilbud  
om gratis daglig trening, danseteknisk og faglig utvikling for  
profesjonelle dansekunstnere, uavhengig av organisasjons- 
messig tilknytning. 

Strategiplan  
2019-2024
PRODA skal være et relevant og samlende  
fagtilbud for hele dansefeltet, og en  
inspirerende arena for faglig utvikling. 



PRODA skal være et bredt, relevant og samlende  
fagtilbud for hele dansefeltet, og en inspirerende  
arena for faglig utvikling. PRODA skal levendegjøre  
sin visjon gjennom å:
 
• Tilby et relevant fagtilbud som dekker dansekunstnernes behov, og være 
en samlende arena som dyrker og støtter opp under mangfoldet i danse-
kunsten. 
 • Legge til rette for gode arbeidsvilkår i yrket som dansekunstner og styrke 
mulighetene for faglig og kunstnerisk utvikling gjennom kompetanseheving 
og inspirasjon. 

• Være en synlig aktør og etterstrebe god kommunikasjon med brukere, 
samarbeidspartnere og øvrige relevante målgrupper.

• Sikre stiftelsen og tilbudets levedyktighet over tid.

Tilby et relevant fagtilbud som dekker dansekunstnernes 
behov, og være en samlende arena som dyrker og støtter 
opp under mangfoldet i dansekunsten.

• PRODA skal forvalte det faglige programmet ut fra et nøytralt kunstnerisk 
ståsted. PRODAs fagprogram skal være brukerstyrt, og organisasjonen 
skal til en hver tid være lydhør overfor brukernes behov. 

• Tilbudet rettes mot pedagoger, utøvere og skapende dansekunstnere. 
PRODA skal gjennom sitt faglige program fremme tiltak og tilbud spisset 
mot hver av brukergruppene.

• PRODA skal gi inspirasjon og kunnskap til brukerne gjennom klasser, 
workshops og annen relevant kompetansehevende aktivitet.

Visjon

Fagtilbud



Legge til rette for gode arbeidsvilkår i yrket som danse-
kunstner og styrke mulighetene for faglig og kunstnerisk 
utvikling gjennom kompetanseheving og inspirasjon.

• PRODA skal bidra til å legge til rette for informasjon og tiltak som styrker 
dansekunsternes levekår og  
mulighet til jobb:

• PRODA skal delta i tiltak som skaper arbeidsmuligheter for sine brukere 
ved å bidra til og støtte opp under tiltak som skaper møteplasser mellom 
arbeidsgivere og arbeidstakere. 

• Ta initiativ til å diskutere med NoDa og andre aktuelle aktører om  
alternativer til Åpen Prøvedans. 

• Samarbeide med Danseinformasjonen og informere om auditions  
og utlysninger på vår nettside.

Arbeidsvilkår

• PRODA skal bidra til å skape møteplasser på tvers av interesser og fordypninger 
i feltet gjennom sitt fagprogram og samarbeid.

• PRODA skal aktivt være med i arbeidet om å styrke og opprettholde  
en inkluderende faglig dialog i dansefeltet gjennom sine samarbeid med andre 
aktører i feltet.

• PRODA skal samarbeide med relevante organisasjoner/partnere/tiltak  
for kompetanseheving og faglig utvikling hos brukerne, og arbeide for langsiktige 
samarbeid med relevante partnere/tiltak. 

• PRODA skal være progressive i måten vi samarbeider med andre  
organisasjoner på, og etterstrebe å møte brukermassen der de er.

Mangfold



Synlighet

Levevilkår
• PRODA skal fremme og synliggjøre tiltak som bidrar til danse- 
kunstnernes levevilkår og mulighet til å stå i yrket over tid. 

• Være synlige og uttale seg i saker som angår kunstnerøkonomi og  
kunstnernes levevilkår på politisk plan, og samarbeide med organisasjoner 
som jobber for dette på ulike vis. 

• Vurdere å inngå samarbeid med og/eller informere om aktører som kan 
tilby livsmestring og psykisk bistand til våre brukere ved behov.

• Vurdere å inngå samarbeid med aktører som kan tilby alternative  
treningsformer og/eller behandling av fysiske plager for våre brukere.

Arbeidsmiljø
• PRODA skal være en arena som aktivt fremmer og skaper et godt  
arbeidsmiljø i dansefeltet.

• PRODA skal sikre god yrkesetikk gjennom alle sine virksomheter og  
fremstå som et godt eksempel for sine brukere. 

• PRODA skal fremme et godt miljø og god arbeidskultur i sin virksomhet 
i møte med samarbeidspartnere og brukere, ved å tilrettelegge for et godt 
faglig og sosialt miljø.

• PRODA skal aktivt være med i arbeidet om å styrke og opprettholde en 
inkluderende dialog rundt strukturelle forhold i dansefeltet.

Være en synlig aktør og etterstrebe god  
kommunikasjon med brukere, samarbeidspartnere  
og øvrige relevante målgrupper.
• Være en synlig aktør i feltet gjennom å delta på relevante  
arrangementer. 

• Gå inn i samarbeid med selvtillit, og sikre synlighet av  
PRODAs medvirkning i ulike samarbeidsprosjekter. 

• Ha åpne og tilgjengelige kommunikasjonskanaler for brukerne,  
og rutiner for håndtering av tilbakemeldinger

• Være synlig og tilgjengelig for brukere på SoMe

• PRODA skal i denne strategiperioden ha et ekstra fokus på  
nyutdannede dansekunstnere.



Proda videre
Sikre stiftelsen og tilbudets 
levedyktighet over tid.
• Sikre organisasjonens finansiering ved å jobbe for økte bevilgninger  
fra Kulturdepartementet og lokal og regional medfinansiering.

• Vurdere en vedtaksendring som omhandler formuleringen av formålet,  
og som kan gi organisasjonen større spillerom og mulighet til å følge  
endringene i feltet på en progressiv måte.

• Vurdere innføring av årsavgift eller engangs registreringsavgift for  
brukerne. 

• Sørge for god drift av virksomheten gjennom å ivareta kompetansen i 
administrasjonen 

• Være en attraktiv arbeidsplass gjennom å ha gode ansettelsesvilkår og 
være en trygg arbeidsplass. 

• Sikre gode rutiner i ansettelser

• Vise fleksibilitet ovenfor arbeids- og oppdragtakernes øvrige arbeids- 
situasjon

• Stimulere til et godt arbeidsmiljø og kunnskapsdeling blant de ansatte

• Vurdere å gjennomføre endringer i inndeling av stillinger og arbeids- 
oppgaver i administrasjonen og eventuelle omprioriteringer i ressurser 
knyttet til dette

• Vurdere tiltak for kunnskapsbevaring ved fremtidig skifte av daglig leder. 

• PRODA skal jobbe for mer egnede lokaler for virksomheten i Oslo, med 
mål om å sikre nye lokaler fra 2024.

• PRODA skal være aktiv i å søke samarbeid med andre aktuelle aktører  
i scenekunstfeltet som arbeider for flere arbeids- og produksjonslokaler  
for dans. 


