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Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 OSLO

Deres ref.:

Sarpsborg kommune

Horingsuttalelse Kulturskoleloftet

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune i forbindelse med rapporten
"Kulturskoleløftet — kulturskole for alle".

Postadresse: Postboks  237, 1702 Sarpsborg
Fakturaadresse: Postboks  505, 1703 Sarpsborg
Besøksadresse: Sarpsborg rådhus, Glengsgt.  38, 1707 Sarpsborg
Tlf. sentralbord: 69 11 60 00 Telefaks: 69  15 00 13
Tlf. servicetorg: 69 10  80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Internett: www.sarpsborg.com

Vår ref.: Dato:

10/08339-2 14.02.2011

Uttalelsen vil bli lagt frem som orientering for komité kultur i møte 8.mars 2011. Eventuelle
justeringer vil bli ettersendt.

Innledning
Innledningsvis ønsker Sarpsborg kommune å gi tilbakemelding, da vi synes at hele prosessen
ifm Kulturskoleløftet er meget positiv for kulturskolene. Kulturskolens plass er nå kommet
mer i fokus, og skoleslaget blir sett på som en ressurs i et helhetlig opplæringstilbud.
Kulturskolens elever er de samme som til daglig er i grunnskolen.

Sarpsborg kommunes kulturskole er en skole med 608 elevplasser. Av disse er det ca 543
som er i grunnskolealder. Det er til sammen 6913 elever i grunnskolealder, som betyr at
kulturskolen gir et tilbud til 5,5 % av grunnskoleelevene. Det vil si langt under
landsgjennomsnittet. Av den grunn ønskes en nasjonal satsing velkommen for å bidra til å
utvikle kulturskolen som en ressurs på kunstfagene mot grunnskolen.

Vurdering
Kulturskoleløftet er et omfattende dokument, som i stor grad beskriver den nåværende
situasjon på en utfyllende og god måte.
Det blir fokusert på det helhetlige tilbudet som barn får i skolehverdagen. Det gjelder
mangler og utfordringer vi står ovenfor for å få implementert kunstfagene i skolehverdagen
på en god måte.



Sarpsborg kommune trekker frem noen fokusområder i kulturskoleløftet, som kommunen
mener er viktig.

SFO 3.5, 4.2 og 3.5
Skole —.1fr. 3.2, 4.1 og 5.4,
Barnehage —jfr. 5.9
Kompetanse —jfr. 6.4
Kjernevirksomhet
økonomi —1:fr. 6.9, 7.4 og 8.2
Forskrift 7.4 - vedlegg
SFO 3.5, 4.2 og 3.5

Man tenker ofte heldagsskole, når man snakker om SFO. Det blir imidlertid poengtert at SFO
er fritid, og kulturskolene ønsker å bli omtalt som et sted man har opplæring. Det behøver
ikke å være et motsetningsforhold, fritid - kulturskole, da kulturskole bygger sin virksomhet
på frivillighet, men det er viktig å være oppmerksom på dette i utvikling av tilbudet.

Det er viktig å nevne at det blir større avstand mellom kulturskole og foresatte, hvis
undervisningen skal foregå i SFO - tiden. Allerede i dag har vi utfordringer i det å aktivisere
foreldrene iht barnas aktiviteter på kulturskolen. Dette kan løses gjennom en planmessig og
god organisering.

Det står i Kulturskoleløftet at det bør være gratis, hvis det skal foregå i SFO - tiden. Det er et
viktig prinsipp, men man får da selvfølgelig en utfordring iht. manglende ressurser. Dette vil
kreve økte ressurser og politisk prioritering. Det blir også en utfordring i kobling mot
tilsvarende betalte aktivitet, som kulturskolen fortsatt har på kveldstid. Det er uheldig at
aktiviteter i kulturskolen konkurrerer med hverandre.

Skole 3.2, 4.1 og 5.4,
Det står i kulturskoleløftet: "For å lykkes må skolemyndigheter, skoleeiere og lærere ha et
bevisst ønske og en vilje til også å satse på kunst- kulturfag i opplæringen."

Utfordringene vi står ovenfor er å fa prioriteringene inn i lovverket, slik at det forplikter, og
at utviklingen ikke er avhengig av tilfeldige holdninger i grunnskolen.

Debatten om hvor kulturskole skal organiseres i kommunen mener jeg også er viktig. Dette
kommer ikke tilstrekkelig frem i kulturskoleløftet I min kommune er kulturskolen plassert på
en slik måte i organisasjonen, at det er stor avstand mellom kulturskole og seksjon oppvekst,
der grunnskolen er plassert. Dette byr på utfordringer. Er det en idé å få føringer på dette inn i
eventuelle forskrifter?

Barnehage —ffr. 5.9
Barnehagene er også en naturlig samarbeidspartner. Dette er det skrevet altfor lite om
kulturskoleløftet.
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omp  tanse — jfr. 6.4
For å lykkes med kobling kulturskole — SFO/grunnskole/barnehage må man se på
kompetansen hos kulturskolelærerne. Dette blir nevnt under flere punkter i dokumentet, men
bør oppsummeres i større grad i et eget punkt.

•

Rent kulturskolearbeid og klasseundervisning i grunnskolen har selvfølgelig mange
likhetstrekk, men kulturskolens lærere bør i større grad representere fordypning i fagene.
Mye av musikkundervisningen foregår i en til en situasjon, og det fordrer andre krav til lærer
enn f. eks klasseundervisning.

Kjernevirksomhet . .
Dersom kulturskolen fortsatt skal være en ressurs, er det viktig at utvachngen ikke "visker"
bort det unike ved kulturskolen i dag. Vi er en skole basert på frivillighet, der talentene og de
med spesielle behov blir tatt eksplisitt vare på.

Det er viktig å ha kompetansen i kulturskolen samlet, da den skal brukes mot grunnskolen.
Oppdeling av kulturskolen der fagmiljøene splittes må ikke skje.

Det er ikke et eget punkt om dette i kulturskoleløftet, selv om det er et viktig "bakteppe" å ha
med seg videre i prosessen.

Økonomi —jfi.. 6.9, 7.4 og 8.2
Skal intensjonene i Kulturskoleløftet følges opp, må det bevilges ressurser.

Der det er spørsmål om valg av alt. A eller B på side 108 ser vi at B kan virke uheldig, og
oppfattes urettferdig av skoler som prioriterer sin kulturskole. Det er samtidig viktig å finne
løsninger som forplikter kommunene til å følge opp satsingen.

Det er uansett viktig med betydelig økning i statlige overføringer, balansert mot tiltak
innenfor eksisterende ressurser.

Forskrift — jfr. 7.4 - vedlegg
Forslaget til forskrift i vedlegg har fått med seg vesentlige punkter, og Sarpsborg kommune
gir tilslutning med følgende med følgende justeringer:

Det er viktig å få med standardiserte krav til utdanning i et underpunkt. En av utfordringene i
arbeid mot skole/oppvekst, er sikkerhetsventilen som ligger i krav til utdanning. Kulturskolen
er tjent med å få de samme kravene ved ansettelse som grunnskolen. Vi er oppmerksom på at
dette kan utelukke kompetente lærere med bred realkompetanse, men mener allikevel at tiden
er moden for dette kravet.
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Oppsummering
Sarpsborg kommune mener kulturskoleledet i hovedtrekk har fått med seg det vesentlige.
Dokumentet kan virke uoversiktlig, og noen oppsummeringer på viktige områder hadde
hjulpet på dette. Dette gjelder spesielt på områdene "Kompetanse" og "Kjemevirksomhet".

Med hilsen

Ole Hermann Huth
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Saksbehandler: Ole Hermann Huth, Enhet kultur
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