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HØRING – EVALUERINGEN AV DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 
 
Det vises til brev datert 09.11.06 (ref 2006/00936 KU/KU3 KSR) der Kultur- og 
kirkedepartementet orienterer om evalueringen av Den kulturelle skolesekken (DKS), utført av 
NIFU STEP. 
 
Nordnorsk vitensenter (http://nordnorsk.vitensenter.no) er ett av seks regionale vitensentre i 
Norge som de siste skoleårene har fått øremerkede DKS-midler avsatt til lokale tiltak. For 
Nordnorsk vitensenter har disse midlene hatt stor betydning for utviklingen av vitensenteret 
både lokalt og regionalt.  
 
Nordnorsk vitensenter har følgende kommentarer til evalueringen av DKS: 
 
I evalueringsrapporten fra NIFU STEP blir det flere ganger framhevet at forholdet mellom 
skolen og kunst- og kultursektorene i DKS er spennings- og konfliktfylt. Dette er definitivt 
ikke erfaringen ved Nordnorsk vitensenter, og heller ikke de andre vitensentrene/museene i 
Nettverket av norsk vitensentere har signalisert et slikt spenningsforhold. Konklusjonen fra 
NIFU STEP synes derfor for oss å være noe unyansert.  
 
Rapporten peker også på en del utfordringer knyttet til samarbeidet på nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå. Når det gjelder det nasjonale nivået har Vitensenteret et klart ønske om en bedre 
dialog mellom de to departementene, slik at de institusjoner som mottar bevilgning fra begge 
får en samkjørt rapportering av bruken av de midler som er bevilget. 
 
Regionalt og lokalt har Nordnorsk vitensenter et godt samarbeid med de ansvarlige for DKS-
ordningen. Dette gjelder både Finnmark og Troms fylkeskommune, og også noen av 
kommunene i vår region. Spesielt er samarbeidet med Tromsø kommune godt, en kommune 
som vi forstår er en foregangskommune når det gjelder egeninnsatsen i realiseringen av DKS.  
 
I evalueringsrapporten diskuteres rollen til de som besøker skolene. Skal tilbudet være noe 
ekstraordinært i skolen eller noe som skolen skal spinne videre på. Det konkluderes med at når 
det ekstraordinære kan kobles til den selvfølgelige skolehverdagen blir tilbudet en ressurs som 
kan brukes ut over den enkeltstående hendelsen. Dette støtter Nordnorsk vitensenter fult ut. For 

http://nordnorsk.vitensenter.no/


oss er det helt naturlig at besøket både skal oppleves som noe ekstraordinært og som en del av 
den ordinære undervisningen i skolen. Dette krever en god dialog mellom skolen (=lærerne) og 
den besøkende, og det er derfor viktig at det både nasjonalt og lokalt settes av ressurser, i form 
av møteplasser og økonomi, til å fremme denne dialogen.  
 
Skolen som en viktig arena for DKS må ikke undervurderes. Mange barn og unge vil ikke møte 
den kunst og kulturen DKS formidler på andre arenaer enn i skolen. Nordnorsk vitensenter, 
som er et lite vitensenter i en stor region, bruker derfor en relativt stor andel av DKS-midlene 
på reiser til skolene i regionen. Dette mener vi er en god anvendelse av midlene.  
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