
 

 

 

Høring – Lovfesting av gratis kulturskoletilbud 

Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 
 
 
FUG er betinget positiv til at elever på 1. – 4. årstrinn får et bedre 
kulturskoletilbud. Vi foreslår at lovfestingen skjer på en slik måte at en rekke 
hensyn blir ivaretatt. 
 
Kompetanse 
Stortinget har vedtatt en lovbestemmelse med krav om at den som skal 
undervise i grunnskolen, må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget. For 
kulturskolen er det ingen tilsvarende krav. 
FUG mener at kulturskoletilbudet må gis av personale med solid faglig 
kompetanse. 
 
Innhold/Kvalitet 
FUG er også enig i at kulturskoletilbud skal kunne være mangfoldig og at 
innholdet må bestemmes lokalt, men vi etterlyser noen rammer for dette som kan 
sikre et kvalitativt godt tilbud for alle. Et tilbud gitt i skolens lokaler for større 
grupper med elever vil sannsynligvis bli svært begrenset i forhold til tilbudet i 
ordinær kulturskole. Vi lurer også på hvordan skolen og kulturskolen skal fordele 
den økonomiske byrde knyttet til bruk av instrumenter og annet læringsmateriell. 
En eventuell uenighet om dette vil kunne påvirke kvaliteten på kulturskoletilbudet.  
 
Styrking av musikk- og kulturskolen 
FUG er usikre på om et gratis og frivillig kulturskoletilbud i tilknytning til 
skoledagen vil bidra til sosial utjevning. Det er mulig at et bedre tiltak hadde vært 
en generell senkning av prisen på det ordinære kulturskoletilbudet, samt økning 
av kapasiteten slik at flere faktisk får muligheten til å delta. 
Musikk- og kulturskolene har vanligvis ingen organ for brukermedvirkning slik 
skolene har. FUG mener kulturskoletimen også må sikres brukermedvirkning. 
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Organisering av kulturskoletilbud 
 
Alternativ 1: Kulturskoletilbudet gis innenfor skoletid 
Dersom kulturskoletilbudet gis innenfor rammene for den ordinære skoletid, vil 
det bli mindre behov for tilsyn i påvente av skoleskyss og det vil bli mindre behov 
for bruk av SFO. Det vil også kunne bidra til kvalitativ heving av aktivitetstilbudet i 
SFO. 
Dersom tilbudet gis innenfor ordinær tidsramme for skolen som en ”midttime”, vil 
tilbudet i realiteten innebære en utvidelse av skoledagen. Det er ikke alle foreldre 
som ønsker denne utvidelsen. En slik organisering vil utløse et behov for et 
utvidet tilsyn eller et alternativt opplegg for elevene som ikke benytter seg av 
tilbudet. I tillegg vil denne organiseringen kreve en mer tilpasset/fleksibel 
skoleskyssordning.  
 
FUG mener det er svært viktig at elever med krav på gratis skoleskyss også får 
gratis skoleskyss når de deltar på kulturskoletilbudet. På den måten blir det et 
reelt frivillig valg for elever å ta imot tilbudet om kulturskoletimen.  
 
 
Alternativ 2: Kulturskoletilbudet gis i SFO-tid 
Dersom tilbudet gis i SFO-tid, vil følgende problemstillinger gjøre seg gjeldende: 
 

• Noen elever vil ønske å benytte seg av kulturskoletilbudet i tillegg til 
leksehjelp. Da må kulturskoletilbudet legges slik på timeplanen at det ikke 
går utover leksehjelpen. En slik organisering vil det kreve en mer 
tilpasset/fleksibel skoleskyssordning.  

 
• Noen elever med SFO-plass vil ønske å delta på kulturskoletilbudet, men 

ikke på leksehjelp. Disse og elever uten SFO-plass vil risikere å stå uten 
tilsyn mens de venter på kulturskoletilbudet.   

 
FUG støtter lovfesting av et gratis og frivillig kulturskoletilbud for elevene på 1.-4. 
trinn dersom de nevnte hensynene blir ivaretatt. 
 
 

Med vennlig hilsen 
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