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lnnspill til  Kulturminnemeldingen

Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) takker for anledningen til å sende skriftlige
innspill i forkant av departementets arbeidet med den nye Kulturminnemeldingen.

SKT er et godkjent studieforbund etter Voksenopplæringsloven. SKT har 40
medlemsorganisasjoner, hvorav en stor andel representerer det frivillige

kulturminnefeltet. Av mer enn 5.00 kurs med over 40.000 deltakere årlig er en stor
andel kurs innenfor tradisjonshåndverket og i såkalte rødlisteteknikker. De frivillige
organisasjonene er i dag er den største kunnskapsprodusenten innenfor fag- og

teknikker knyttet til kulturminnevernet. De har kurs og opplæring over hele landet i et

stort mangfold av både nivå om emner. Det er svært viktig at dette arbeidet styrkes
og ikke svekkes.

SKT arrangerer, sammen med medlemsorganisasjonene nasjonale kursrekkeri

bunadtilvirkerfaget, handveverfaget og trebåtbyggerfaget. Disse kursene bygger på
læreplan for VG3, opplæring i bedrift og skal være et bidrag til at deltakerne kan
avlegge svenneprøve i fagene. Vi vil understreke betydningen av at en ny

Kulturminnemelding på ta innover seg at opplæring, videreføring og rekruttering til de

små håndverksfagene skjer i de frivillige organisasjonene, etter vår påstand i større
grad enn i skole og næringsliv.

SKT er også en av eierne av Handverkskolen (Hjerleid, Dovre i Oppland) om tilbyr
opplæring på videregående nivå i treskjæring, smed og byggteknikk. Handverkskolen

er en privat videregående skole som SKT eier sammen med Norsk Kulturarv. Vi
mener meldingen bør ta se nærmere på forslagene i rapporten "Lenge leve

tradisjonshåndverket", utvalget som vurderte tiltak for å sikre immateriell kulturav og

tradisjonshåndverk slik at det fremdeles kan være mulig å ta utdanning i små fag i
Norge.

SKT vil særlig understreke;
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. Meldingen må  støtte  opp om å sikre videreføring av Voksenopplaeringsloven

med statlig finansiering som gir de frivillige organisasjonene og

studieforbundene anledning til å drive opplæring med noe statlig finansiering
'  Meldingen må vurdere tiltak fra rapporten "Lenge øeve tradisjonshåndverket"

for å sikre muligheten for utdanning i små svake fag.

Vi viser eller til innspill fra Norges Husflidslag som utdyper mer og støtter dette.

Vi ønsker departementet lykke til med skrivearbeidet og ser frem til å se den nye

meldingen.

Med vennlig hilsen
r; St dféffifdet kultur og tradisjon
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