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Invitasjon til høring  -  Rapporten "Kulturskoleløftet  -  kulturskole for alle"

Det vises til departementets brev 12.11.2010 med høringsdokumenter.
Rapporten er avgitt av et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet for å utrede et mer
omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole.

Utvalget viser til Soria Moria-erklæringene og Kulturløft I og II og slår fast at et reelt
kulturskoleløft må medføre en betydelig ressursøkning. Utvalget foreslår en todeling med
utviklingsmidler direkte til den enkelte kulturkole etter søknad og stimuleringsmidler til
kommunen, administrert av FM. Samtidig foreslås maksimumspris gjeninnført, med et tak på
2000 kr pr år.

Utvalget viser videre til at kunstfagenes stilling er svekket både i grunnskole og videregående
opplæring. En stor del av lærerne som underviser i kunstfag, har ikke har utdanning i fagene og
mange har deltidsstillinger. Utvalget anbefaler bruk av kombinerte stillinger.

Utvalget anbefaler også at det innføres kompetansekriterier for å undervise i kunstfagene og at
dette nedfelles i en kompetanseforskrift.

Utdanningsinstitusjonene må tilby også kulturskolelærerne faglig og pedagogisk kompetanse.

KS gir slik uttalelse:

Læreplanverket fastslår at skolen skal medvirke til å utvikle elevenes kulturelle kompetanse.
KS er enig med utvalget i bekymringen for kunstfaglæreres faglige og pedagogiske
kompetanse. En arbeidsgruppe som har utredet forholdet mellom ny lærerutdanning og
praktiske og estetiske fag i skolen, konkluderer på liknende måte som kulturskoleutvalget.

Kompetansesituasjonen gjelder ikke bare kunstfaglærere. KS mener derfor at en eventuell
kompetanseforskrift må gjelde alle fag. KS stiller spørsmål ved om lovfesting vil løse
problemet, dette er inngående drøftet i vår høringsuttalelse til Kompetansekrav for
undervisning.
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KS mener i likhet med utvalget at staten må sørge for relevante tilbud for grunnkompetanse
og etter- og videreutvikling for alle lærerkategorier. Dette må også omfatte kulturskolelærere.

KS er positiv til samarbeid innad i kommunen og på tvers av kommunegrenser. Kombinerte
stillinger kan i mange tilfeller være en måte for kommunen å gi et kvalitativt godt
tjenestetilbud samtidig som det vil  være  en fordel for den enkelte ansatte.

KS går i mot forslagene om makspris og stimuleringsmidler til kommunen. Kulturskolene er
et lovfestet kommunalt tilbud organisert på ulike måter lokalt og kommunenes kostnader
varierer. Dersom staten ønsker at flere barn og unge skal få plass i kulturskolene, må omfang
og kostnader defineres og fullfinansieres.

Utvalget har skissert et utkast til forskrift for kulturskolene. KS mener at kommunene selv
best kan utforme regler for organisering og drift av sine kulturskoler.
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