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Høringsuttalelse til rapporten Kulturskoleløftet - Kulturskole for alle

Sametinget mener at kulturskolen er viktig for samiske barn og unge, og rammevilkår for og tilbudet i
kulturskolen bør tilpasses den samiske kulturen.

Det vises til punkt 1 og 5 i sammendrag av utvalgets innstilling. Sametinget er enig i at det bør legges
bedre til rette for kombinerte stilinger i kulturskolen i samarbeid med skoleverket, og at
kulturskolelærernes faglig og pedagogiske kompetanse er avgjørende for kulturskolens kvalitet, jf.
Dersom det innføres kompetansekriterier for å undervise i kunstfag, herunder samisk musikk og
duodji, må det samtidig åpnes for at mennesker med realkompetanse eller kunst-
/håndverksfagligkompetanse kan tilsettes i kombinerte stillinger under forutsetning av at de forplikter
seg til å formalisere og utfylle sin kompetanse, slik at de etter en viss periode innehar både kunst-
/håndverksfaglig og pedagogisk kompetanse. Det må samtidig settes av midler til kompetanseheving
for ansatte i kombinerte stillinger.

Videre vises det til punkt 3, andre kulepunkt i sammendrag av utvalgets innstilling. Sametinget støtter
forslaget om at kulturskoleelever, enkeltvis eller i smågrupper kan tas ut fra ordinær
grunnskoleundervisning under forutsetning av at elevene likevel får fullverdig opplæring i de fagene
de tas ut fra, herunder faget sarnisk. Ved en eventuell endring av opplæringsloven og tilhørende
forskrifter må det påses at elever, som tas ut fra ordinær grunnskoleundervisning, får oppfylt sine
rettigheter, herunder antall timer til samiskopplæring.

Sametinget støtter forslaget om en todelt tilskuddsordning til kulturskolen, og mener at
tildelingskriterier for tilskudd til kulturskolen bør ivareta samisk innhold, spesielt i kommuner innen
forvahningsområdet for samisk språk.
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