
 
Høring – Kulturskoletilbud – Forslag til endring i opplæringslov og 
privatskolelov 
 
Landslaget Drama i Skolen (LDS) vil med dette uttale seg om høring vedr 
gratis kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. årstrinn. 
 
LDS er en av organisasjonene tilknyttet Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS). 
Drama/Teater er et av kunstfagene som kan tilbys i kulturskoletilbudet. Enten som 
eget kurs, eller i et tverrfaglig tilbud. 
 
LDS støtter departementets vurdering av at et gratis og kvalitativt godt 
kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. årstrinn vil kunne bidra til sosial utjevning og 
økt interesse for å oppleve kunst og kultur. 
 
LDS deler departementets ønske om at musikk- og kulturskolen skal være et sted med 
et stort mangfold av uttrykksformer for kunst og kultur. LDS mener derfor det er 
viktig å stimulere til at kulturskoletilbudet kan gi et bredt tilbud av kulturfag. LDS vil 
derfor understreke viktigheten av et kontinuerlig fokus på at kulturskolen og/eller 
andre aktører, som samarbeider med skolen/SFO i den enkelte kommune, til enhver 
tid må etterstrebe tilgjengeliggjøring av et bredt kunst- og kulturfaglig tilbud for 
elevene.     
 
LDS synes også det er viktig å fokusere på kompetanse. Vi vil derfor understreke det 
høringsnotatet sier om at et kvalitativt godt kulturskoletilbud er avhengig av god 
kompetanse hos den som skal gi tilbudet. LDS mener man bør etterstrebe en 
formulering som tar høyde for kompetansekrav i kunstfaget.  Og videre en 
formulering om kompetansekrav i tråd med kombinasjonen av pedagogisk 
kompetanse og kunst- og kulturfaglig kompetanse departementet signaliserer som 
viktig.  
 
LDS mener at det må presiseres at skole, skolefritidsordningen og private skoler med 
rett til statstilskudd må sikre at kulturskoletilbudet blir et reelt tilbud for alle elevene 
på det aktuelle årstrinnet. 
 
LDS støtter pkt 2.6 Forslag til lovtekst. 
 
LDS støtter altså forslaget som går inn for en lovfestet kulturskoletime. Lovfestet 
kulturskoletilbud  tror vi vil være avgjørende hvis en kulturskoletime skal bli en 
realitet for alle barn på 1. – 4. trinn. Mange steder i landet har skoleåret 2013/2014 
startet uten at dette tilbudet er på plass. Midler som er overført til kommunene er 
disponert forskjellig rundt omkring i landet. 
 
Ved spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon fra LDS ta gjerne kontakt. 
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