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Høringsuttalelse - Kulturskolet ilbud - Forslag t il endring i 
opplæringslov og privatskolelov     

Det vises til høringsbrev av 25.06.2013.  
Det er foreslått gratis kulturskoletilbud for elever på 1.-4. årstrinn. Sametinget støtter et gratis 
kulturskoletilbud for barn og unge. Sametinget mener også at det er vel så viktig å ha gratis 
kulturtilbud også for elever på høyere trinn enn 1.-4. årstrinn. 
 
Sametinget foreslår at følgende setning ikke tas med i lovendringen: ”Tilbudet skal gis i 
samarbeid med musikk- og kulturskolen”. Dette pålegget i loven begrenser skolens muligheter 
til å tilpasse kulturtilbud for sine elever.  
 
Sametinget ser at det er gode muligheter for skoler å samarbeide med samiske språk- og 
kultursentre og kulturorganisasjoner om kulturtilbud til samiske elever. I kommuner hvor de 
samiske elevene er i mindretall, vil ikke kommunens musikk- og kulturskole nødvendigvis ha 
fokus eller utgangspunkt fra samisk kultur. Et pålegg i loven om at skolen skal samarbeide med 
musikk- og kulturskolen, kan dermed frata samiske elevers mulighet til å få et samisk 
kulturtilbud som de kunne fått ved at skolen samarbeider også med andre enn kommunens 
musikk- og kulturskole.  
 
Sametinget mener at det må innføres en rett til skoleskyss i forbindelse med kulturskoletilbud. I 
høringsbrevet står det at kulturskoletilbudet er gratis for alle, og alle elever som ønsker det, skal 
ha mulighet til å delta på kulturskoletilbudet, men det gis ikke rett til skoleskyss. Et tilbud uten 
rett til skoleskyss, kan ikke kalles for et tilbud for alle elever. Det er elever i Norge som må reise 
4 mil til skolen, det vil si 8 mil tur-retur, og mange elever bor slik til at det ikke kjører andre 
busser enn skolebussen. Det er forståelig at ikke alle foreldre har mulighet til å sørge for egen 
skyss. Hvis kulturskoletilbud skal kalles for et reelt og gratis tilbud til alle elever, må elevene ha 
rett til skyss.  
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