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Kulturskoleloftet - kulturskole for alle - Iloringsuttalelse

Det vises til rapporten “Kulturskoleløftet kulturskolefor alle” datert 12.11.2010 fra Det
kongelige kunnskapsdepartementet, sendt l3ilkeskommuene til høring med høringsfrist
14.02.2011

I kulturskoleutvalgets rapport beskrives kulturskolenes samarbeid med DKS i kap 5.7, side 80 i
rapporten. Kap 4 gir en oversikt over kulturtilbudet for barn, unge og eldre.

Gjennom St.mld nr 8 Kulturelle skolesekkforframtida er det fastslått at ordningen er fast og
varig, og at t~’lkeskommunene har et særskilt ansvar for utviklingen av DKS, forvalter
størstedelen av midlene og har ansvar for å tilby kommunene kunst- og kulturproduksjoner av
høy kvalitet.

Regjeringa har gjennom KulturJøftet vedtatt at Ungdommens kulturmønstring, Den kulturelle
skolesekken (DKS) og kulturskolene er de tre viktigste søylene i gjennomføringen av
regjeringens kulturpolitikk for barn og unge. I Sør-Trøndelag er koordinering og praktisk
tilrettelegging av DKS i mange kommunener organisert gjennom kommunenes kulturskoler.
Flere kulturslcoler samordner også arbeidet med UKM.

Sør-Trøndela Ikeskonimune vil understreke:

Det er viktig at intensjonen med hver av de tre soylene ivaretas og at det stimuleres og
legges opp til samarbeid på alle nivå. Den kulturelle skolesekken har som målsetting å bidra
til at alle barn og unge rar oppleve profesjonell kunst og kultur i sin skolehverdag. DKS skal
komme i tillegg til kunst og kultur som allerede finnes i skolen.

Det er igangsatt et treårig forskningprosjekt (2010 2013) som skal se på virknignen av
DKS: 1)”de gode møtene”kunsten, elevene, lærerne og skolen, 2) DKS, kunst og
kulturfeltet og 3) DKS mellom sektor og nivå, om organiseringen. Forskningsprosjekt ledes
av UNI-Rokkan senteret ved UiB.

DKS Sør- Trøndelag har vært delaktig i kulturskolens prosjekt KOM Trøndelag og vil
påpeke viktigheten av at det forskes videre på kunstfagenes betydning for skolen
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