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Innledning 

Utdanningsforbundet mener at kulturskolen bør styrkes både i omfang og kvalitet, og at 

tilbudene bør være tilgjengelig for alle barn som har lyst og interesse for å delta. 

Kulturskolens verdi er langt større enn ren dyrking av talenter innen kunstfagene, noe det 

også skal være. Det må være et mål at alle skal ha et kulturskoletilbud av høy kvalitet, 

uavhengig av hvor de bor.  

Kvaliteten i kulturskoletilbudet er avgjørende for interessen. Tilbudene må være varierte slik 

at de treffer barn med forskjellige interesser. Kompetente fagpersoner innen kunst og kultur 

er en forutsetning for at opplegget blir godt. I tillegg er pedagogisk og barnefaglig 

kompetanse nødvendig. Tilbudene må tilpasses lokalt, og det må legges til rette for et godt 

samarbeid med skolene. 

 

Utdanningsforbundet mener det er nødvendig å skille mellom hvilke oppgaver og mandat 

som ligger henholdsvis til skole, SFO og kulturskole. SFO skal være et pedagogisk 

fritidstilbud som støtter barna i deres læring og allsidige utvikling. Kulturskoletilbudet som 

gis i samarbeid med SFO, må bygge opp under dette målet. 

Kulturskolen må aldri være alibi for mangelfulle læreplaner på det estetiske og praktiske 

området. 

Utdanningsforbundet vil her gi departementet uttalelse på utvalgte punkter i utvalgets 

innstilling som vi vurderer som de viktigste. 

 

 

De estetiske fagene, estetiske og praktiske dimensjoner i utdanningen 

Utdanningsforbundet mener at kunstfagenes posisjon i grunnopplæringa må styrkes. Det 

vises til generell del av læreplanen; Det skapende mennesket, som fremdeles er gjeldende, en 

overbygning som i liten grad har latt seg realisere. 

  

Vi deler utvalgets bekymring for ikke bare kunstfagenes tilbakegang i grunnopplæringen, 

men alle praktiske og estetiske fags relative tilbakegang, en tilbakegang som har gitt utslag i 

færre timer og muligheter for ”praktisk sterke” elever å lykkes, spesielt på ungdomstrinnet. 

De estetiske fagene og de praktiske og estetiske elementene i fagene må komme mer i fokus 



på en forpliktende måte. En styrking av disse fagene må i første rekke skje ved at det legges 

til rette for økt omfang, at utstyr oppgraderes og at lærernes kompetanse styrkes. 

At den estetiske dimensjonen ikke inkluderes i de fem grunnleggende ferdighetene, fører til 

en overfokusering på ferdigheter som kan måles og telles. 

 

Utdanningsforbundet mener det er avgjørende at de praktiske og estetiske fagene ikke blir 

plassert utenfor skoledagen og på den måten gjør skolehverdagen fattigere både faglig og 

sosialt. Disse fagenes status og omfang må gjenreises før viktig kunnskap går tapt. 

 

De estetiske og praktiske fagene er sentrale danningsfag med egenverdi og fag med aktive og 

skapende arbeidsmåter som kan styrke læringsprosessene i andre fag. Vårt digitale samfunn 

krever også kompetanse på visuelle og dramaturgiske uttrykk og produksjon for at dagens 

barn og unge skal kunne skape selv og være kritiske til den medieflommen som tilbys. God 

undervisning i de praktiske og estetiske fagene når også kreative elever som ikke alltid finner 

seg til rette i andre fag. Praktiske og estetiske fag gir disse elevene kompetanse og nye 

muligheter, noe som også kan bidra til å redusere frafall i skolen.  

 

Utdanningsforbundet mener at betydningen av de praktiske og estetiske fagenes plass bør 

drøftes grundig i den kommende stortingsmeldinga om ungdomstrinnet. 

 
 

Kompetansekrav  

 Det må stilles kompetansekrav til lærere for å kunne undervise i de praktiske og estetiske 

fagene, som en del av vår allmennkunnskap og vår kultur. Utvalget anbefaler at det innføres 

kompetansekriterier også for å undervise i kunstfag, tilsvarende andre fag, og at dette 

nedfelles i den varslede kompetanseforskriften. 

 

Utdanningsforbundet støtter utvalgets anbefaling fordi kompetanse hos kunstlæreren – i 

likhet med lærere i andre fag – er avgjørende for kvaliteten. Det bør i utgangspunktet stilles 

kompetansekrav til lærere i praktiske og estetiske fag på linje med kravene i andre fag. 

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere, er det viktig at personer med høy realkompetanse, for 

eksempel utøvende kunstnere som ikke har høy formell kunstfaglig kompetanse, kan tilsettes 

midlertidig. Forholdene må legges til rette for at slike personer får mulighet til å tilegne seg 

formell kompetanse slik at de etter hvert får godkjent pedagogisk utdanning. 

 

 

Kulturskole for alle 

Skolens undervisning, kulturskolen og SFO kan gjensidig stimulere hverandre. 

Kulturskolen er i dag en betalingstjeneste, som utelukker noen. Det er også lange ventelister i 

noen kommuner. Det bør etableres gode støtteordninger slik at tilbudet blir for alle. For 

eksempel ser vi at fremmedspråklige har lav deltakelse. Barn som har problemer med skolen, 

bør få tilbud utenfor, en merverdi, derfor må kulturskolen ikke bli for lik skolen. Verken 

kulturskolen eller SFO må være klasseskillepådrivere ved at fritidsaktiviteter koster mer enn 

familier med mindre midler kan klare, og dermed utelukke barn som gjerne vil delta i 

aktivitetene.  

 

Utdanningsforbundet støtter utvalgets forslag om makspris som en midlertidig løsning, men 

for på sikt må det legges til rette for en nedtrapping, slik at tilbudet kan bli gratis og 

tilgjengelig for alle. 

 



 

Forholdet mellom skole, SFO og kulturskole 

 Utdanningsforbundet mener, på lik linje med utvalget, at et planmessig og målrettet 

samarbeid mellom SFO og kulturskolen bør hilses velkommen, da pedagogisk ansatte i SFO 

og på kulturskolen har ulik kompetanse som sammen kan utnyttes bedre.  

 

Et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og SFO virker umiddelbart svært interessant. SFO 

-tilbudet vil utvilsomt bedres ved at kreative og faglige aktiviteter blir en større del av 

virksomheten.  

 

Utdanningsforbundet mener at kulturskoletilbudet aldri må komme på bekostning av et 

skoletilbud som, i mye større grad enn i dag, må ivareta den praktiske og estetiske 

dimensjonen i grunnopplæringa. 

  

 

Forslaget om endring i opplæringsloven 

Utvalget foreslår at det gjøres endringer i opplæringsloven for å få anledning til å ta ut 

elever/grupper fra ordinær grunnskoleundervisning til kulturskolen. 

 

Utdanningsforbundet går imot utvalgets forslag fordi det kan føre til at elever som deltar i 

kulturskolen, kan miste undervisningstimer, en rettighet de har. Kulturskole er et fritidstilbud, 

en fritidsaktivitet, mens grunnskoleopplæringa er lovpålagt. Vi frykter at en slik endring, 

åpning i opplæringsloven kan svekke grunnopplæringa og at det tilbudet de da får ikke er i 

samsvar med godkjente læreplaner.  

 

 

Tilskuddsordning 

Utdanningsforbundet støtter utvalgets forslag om tilskuddsordninger, men med presisering 

om at administrasjon av stimuleringsmidler må skje gjennom Fylkesmannen. 

 

 

Evaluering 

Utdanningsforbundet er enig i utvalgets understreking av at forskningsbaserte evalueringer av 

Kulturskoleløftet må sluttføres før en gjør vesentlige endringer i store statlige ordninger.  
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