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Evaluering av Den kulturelle skolesekken. Høringsnotat fra Landslaget for lokal- og 
privatarkiv. 
 
Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) synes det er positivt at evalueringen av Den 
kulturelle skolesekken er sendt på høring. LLP er en landsdekkende organisasjon for 
arkivinstitusjoner, museum, bibliotek og andre som arbeider med eller er opptatt av 
arkivspørsmål. De fleste av medlemsinstitusjonene arbeider med kulturarvsmateriale som 
historiske arkiver. Med andre ord arbeider LLPs medlemmer med den viktigste kilden for 
historieforskning og – formidling.  
 
Den kulturelle skolesekken er mange steder innrettet mot kunst- og kulturformidling uten 
vekting på god lokal- og kildekunnskap knyttet til historien. Av de som har tar opp i seg 
historieformidling, er det få som har tilbud om historieformidling og kildekritikk fra 
arkivinstitusjoner. Noen hederlige unntak finnes imidlertid; Oslo kommune som har tilbud i 
regi av Oslo byarkiv og Sandefjord kommune har et tilbud i regi av Fylkesarkivet for 
Vestfold.  
 
Kulturarvtilbud fra arkivinstitusjoner må bli etablert over hele landet. Betydningen av 
kulturarvformidling blir også understreket i St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med 
kulturminner; ”Tilbudet til skolen om å ta kulturarven i bruk, skal bli bedre, blant annet 
gjennom Den kulturelle skolesekken” (s. 11). 
 
Med andre ord bør innholdet i Den kulturelle skolesekken utvides og det bør etableres 
stimuleringstiltak for å få etablert tilbud basert på historiske kilder. Det er også viktig at 
sekretariatet til Den kulturelle skolesekken vektlegger denne type formidling i sine planer og 
utviklingsperspektiv og ikke begrenser seg til kunst- og museumsdelen av kulturarven.  
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