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Rådmannens forslag til 

Vedtak:  

Meråker kommune støtter forslaget om endring av opplæringsloven, slik at elever på 1. – 4. 
årstrinn får et gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skole og/eller SFO. 

Behandling i Komite skole, oppvekst og kultur - 14.08.2013 :

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Komite skole, oppvekst og kultur - 14.08.2013 :

Meråker kommune støtter forslaget om endring av opplæringsloven, slik at elever på 1. – 4. 
årstrinn får et gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skole og/eller SFO. 
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Saksopplysninger

Kunnskapsdepartementet legger frem høringsnotat med forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 
61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) og forslag til endringer i 
lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). Høringsnotatet 
gjelder innføring av et gratis kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. årstrinn.

Kulturskoletilbudet som her foreslås er et gratis tilbud i skole og/eller SFO-tiden. Forslaget 
bygger på Kulturskoleutvalgets anbefaling. Sentralt står et samarbeid mellom skole/SFO og 
kulturskolene slik at kulturskolens kompetanse og ressurser brukes i skolen/SFO. 
Kulturskoletilbudet som her foreslås er således noe annet enn det musikk- og kulturskoletilbudet 
som allerede er hjemlet i opplæringsloven § 13-6. Det nye kulturskoletilbudet tar ikke sikte på å 
gjøre endringer ved det eksisterende tilbudet i musikk- og kulturskolene. Dagens musikk- og 
kulturskoler skal opprettholdes som i dag.

Forslaget innebærer at tilbudet skal gis til elever på 1. – 4. årstrinn, men stiller ikke krav om at 
alle fire årstrinn skal få tilbud om å delta innenfor det samme skoleåret. Kommunen bestemmer 
selv hvilket trinn tilbudet legges på og hvordan timene eventuelt fordeles på de ulike trinnene. 
Eksempelvis kan det gis en uketime på 2. trinn, eller en time annenhver uke på 2. og 3. trinn.

Forslag til lovtekst det må taes stilling til:

Opplæringsloven § 13-6 tredje ledd skal lyde: 
Musikk- og kulturskolen skal samarbeide med grunnskolene om kulturskoletilbudet som er 
regulert i § 13-6a. 
Ny § 13-6a i opplæringsloven skal lyde: 
§ 13-6a. Plikt for kommunen til å ha eit gratis kulturskoletilbod i tilknytning til skole eller 
skolefritidsordning 
Kommunen skal i tilknytning til skole eller skolefritidsordninga ha eit kulturskoletilbod for elevar 
på 1. – 4. årstrinn. Tilbodet skal gis i samarbeid med musikk- og kulturskolen, som er regulert i § 
13-6. 
Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på kulturskoletilbodet, men 
det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta. 

Vurdering

Meråker kommune mener 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.
Ved å innføre en plikt for kommunen og private skoler til å tilby et gratis kulturskoletilbud på 1.-
4. trinn, blir kulturskoletilbudet tilgjengelig for alle barn, uavhengig av sosioøkonomiske og 
kulturelle betingelser.

Konklusjon
Musikk- og kulturskolen er et ressurssenter hva gjelder musikk- og kulturundervisning for 
barn og unge. Når det nå foreslås at elever på 1. – 4. årstrinn skal få et gratis kulturskoletilbud i 
tilknytning til skole og/eller SFO, mener Meråker kommune at dette vil bidra til sosial utjevning 
og økt interesse for å oppleve kunst og kultur, samtidig som det er uavhengig av sosioøkonomiske 
og kulturelle betingelser.
Meråker kommune støtter forslaget om endring av opplæringsloven, slik at elever på 1. – 4. 
årstrinn får et gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skole og/eller SFO.
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Vedlegg:

Høringsnotat til forslag til endring av opplæringsloven § 13-6a


