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Ringsaker kommune er i brev av 9.11.2006 fra Kultur-  og kirkedepartementet orientert om
evaluering av den kulturelle skolesekken (DKS) på bakgrunn av en evalueringsrapport gjort
av forskningsinstituttet  NIFU STEP av  8.9.2006 for samme departement.

Rådmannen i Ringsaker har følgende kommentarer til evalueringen av den kulturelle
skolesekken med hensyn til det som framkommer av evalueringsrapporten:

Organisasjonsmessig implementering:
Nasjonalt nivå:
Fra kommunens side finnes få eller ingen berøringspunkter til det nasjonale nivået utover de
signaler som ble gitt gjennom St.meld.nr. 38 (2002-2003)  Den kulturelle skolesekken.

Nettstedet, http://www.denkulturelleskolesekken .no som er etablert på nasjonalt nivå,  gir mye
grunnleggende generell informasjon om tiltaket.  Det er få lokale berøringspunkter,  og veien
fra det nasjonale nettstedet til lokal informasjon er ikke umiddelbart intuitiv.  Med tanke på
andre statlige strategier som har møtepunkter i den kulturelle skolesekken, som for eksempel
strategiplanen  "Gi rom  for lesing!"  i regi av kunnskapsdepartementet,  er det gjort betydelig
mindre for å gjøre DKS kjent lokalt med hensyn til materiell ,  konferanser, etc.

Fylkeskommunalt nivå:
Fra kommunens side har en funnet faglig bistand, prosjektstøtte og konsulenthjelp gjennom
turreorganisasjonen for Hedmark, men ikke noen støtte fra det fylkeskommunale leddet. Et
eksempel er at en finner ingen informasjon / oppfordringer /føringer for arbeid inn mot DKS
fra fylkesbibliotekets side og den muligheten som gis for bibliotekene i DKS. Dette burde
vært tydeligere profilert. Kommunens forhold til det fylkeskommunale leddet i Hedmark har
hovedsakelig vært i tilknytning til fordeling av penger og ikke på det praktiske plan. Det har
vært initiert regionalt kulturtorg, men dette er ikke videreført p.g.a. sviktende interesse.

Turreorganisasjonen i Hedmark har derimot vist seg å være en nødvendig samarbeidspartner
for Ringsaker kommune - både kompetanse og ressursmessig.

Kommunalt nivå:
Kommunen har valgt en desentralisert satsingsmodell hvor ressurser fra DKS er fordelt etter
elevantall. Dette innebærer at enhetene i kommunen har ansvar for egen utvikling, og deretter
må ta initiativ i forhold til relevante samarbeidspartnere. Kommunen har god erfaring med
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samarbeid mellom skoler og for eksempel biblioteket som har gjennomført flere store
prosjekter med ekstern bistand utover kommunens grenser. Biblioteket i kommunen har vært
en sentral aktør i forhold til å være pådriver også med hensyn til andre resultatenheter som har
sitt virke innen kultursektoren i kommunen, som resultatenhetene kultur - fritid og
kulturskole.

Lokalt  samarbeid med institusjonen Prøysenhuset har også vært gjennomført med godt
resultat.

Støtteenheten utvikling i rådmannens stab har hatt koordinerings- og ressursfordelingsansvar
for DKS lokalt. Det er også initiert /bistått i forhold til eksterne prosjektsøknader fra samme
støtteenhet. Med den modellen som kommunen har valgt, er ansvaret for oppfølging av DKS
plassert der pengene ligger. Det er viktig at dette arbeidet følges opp både fra kommunalt nivå
og ved den enkelte enhet siden det er en risiko for at en del resultatenheter ikke utnytter de
mulighetene som finnes, mens andre utnytter alle muligheter.

Nytten av de lesningene som er valgt fra sentralt hold
Fokus på elevens møte med kunst og kulturuttrykk er sentralt. En viktig oppgave er å legge til
rette for de gode opplevelsene, - de gode historiene og de gode læringssituasjonene. Dette er
viktige og ofte alternative tilskudd til elevenes fantasi og kreativitet i dagens mediefokuserte
samfunn. Opplevelser hvor elever kan bruke seg sjøl på nye måter gjennom kreativitet enten
som illustratører, fortellere, forfattere, skuespillere eller som andre ressurser er viktige. Møte
med utøvende kunstnere vitaliserer og demokratiserer kulturformidlingen. Dette er også
viktige supplement til læreres kompetanseutvikling innen kunst- og kulturformidling. Lokale
ressurssenter som for eksempel biblioteket er blitt en viktig brobygger mellom kultur og
skole.

Den innholdsmessige kvaliteten på det nasjonale tiltaket
Skolene må være aktive i allmen kulturforståelse gjennom å ta et bredt kulturperspektiv på
alvor. Dette handler om å bygge opp kulturell kompetanse gjennom incentiv som DKS. Det
handler om å bruke eksterne kunstnere som kompetanseressurser, men som samtidig må være
gode formidlere. For at det skal bli god kvalitet i møtene med utøvende kunstnere, er det
viktig at det finnes gode kommunikasjonsrutiner og lokalkunnskap til enkelte skoler og
lærere. Det er viktig at kommunens samlede ressurser innen kultursektoren sammen bidrar til
felles utnyttelse for gode kulturopplevelser på den arenaen hvor elevene befinner seg. Dette
handler mellom annet om godt samarbeid og til en viss grad felles ressursutnyttelser. Det er
åpenbart at den som er mest egnet til å modellere de gode løsningene lokalt i forhold til dette,
er kommunen selv. Derfor er det også viktig at ressursene i størst mulig grad styres mot de
som skal tilrettelegge DKS - tiltak for elevene.

Styrker,  svakheter og potensialet  for forbedringer
Styrker:
DKS har vært et positivt tilskudd til kulturarbeidet i kommunen .  Både gjennom større
ressurstilfang, men også gjennom større muligheter for kulturformidling,  samhandling med
ulike kunstnere og synliggjøring av lokale kunst-  og kulturressurser. Et økt fokus på DKS gir
også større mulighet for å nå enkelteleven med kunst-  og kulturuttrykk som kanskje ikke ville
være like kjent og tilgjengelig uten dette tiltaket.  Derigjennom har tiltaket et viktig
demokratiseringsperspektiv i forhold til kunst og kultur.

Svakheter:
Arbeidet med DKS medfører ingen ressurs til administrasjon i noen ledd. Det er en klar
svakhet, siden tiltaket også medfører til dels betydelig merarbeid på ulike nivå. Dette kan også



føre til lite samhandling på kommunalt nivå. Det er påpekt varierende bevissthet rundt bruk av
mulighetene på enhetsnivå. Det er en utfordring å kvalitetssikre innholdet i lokal DKS.

Forbedringer:
Viktig å utvikle nytten og samhandlingen av det fylkeskommunale nivået hvis samme
rollefordeling skal videreføres. For kommunens del har en hatt liten nytte av det
fylkeskommunale nivået, mens turneorganisasjonen i Hedmark har vært brukt som
kompetanse- og utøvende miljø.
Det er viktig at staten gir klare retningslinjer i forhold til hva som skal favnes av forståelse av
skoletransport og læringsarenaer i forhold til lov og forskrift, slik at ikke alle ressurser fra
DKS skal gå til finansiering av ekskursjoner, og lignende. Dette er et demokratisk problem i
forhold til de områdene som har store avstander å forholde seg til vedrørende transport.

Elever med særlige behov
Opplæringsloven forutsetter at skolen skal ivareta alle elever med tilpasset opplæring.
Dermed forutsettes det at DKS også må være et inkluderende tiltak på linje med skolens
øvrige aktiviteter. Ringsaker kommune har ikke vektlagt dette fokuset særskilt i prioriteringen
av tiltak i kommunen. Dette vil i stor grad handle om lokal tilpasning og bevisst ivaretakelse.

Arbeidet i sekretariatet for DKS
På kommunenivået er ikke sekretariatet  for DKS  synlig i det hele tatt.
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