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Kultur-

DET  KULTURELLE SKOLESEKKEN - EVALUERING - HØRING

Riksantikvaren viser til brev datert 09.11 2006 fra Kultur- og kirkedepartementet om
høringen av evalueringen av Den kulturelle skolesekken.

Det vises i Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005)  Leve med kulturminner,  at flere
fylkeskommuner, kommuner og skoler har lagt vekt på kulturminner i
gjennomføringen av tiltak innenfor Den kulturelle skolesekken. Imidlertid er
kulturminner ressurser som kunne vært utnyttet mer i arbeidet for barn og unge.

Kulturminner og kulturmiljøer er rike ressurser til kunnskap og opplevelser for barn
og unge, og bør i større grad brukes som kunnskapskilder og pedagogisk virkemiddel
framover.

Ved å bringe den fysiske kulturarven inn i Den kulturelle skolesekken i større grad
enn i dag, vil dette kunne være et godt bidrag til at barn og unge får en økt forståelse
for sammenhengen mellom kulturarv og godt oppvekstmiljø.

I Miljøverndepartementets høringsuttalelse vises det til evalueringsrapporten der det
står at referansegruppen bør få mer faglig tyngde og innsikt. Miljøverndepartementet
foreslår at Riksantikvaren blir representert i referansegruppen. Riksantikvaren er
positiv til Miljøverndepartementets forslag.

Riksantikvaren har blant annet meget positiv erfaring fra flere års arbeid knyttet til
utdannelsessektoren innenfor Nettverk for miljølære. Vi viser også til flere gode
prosjekter der kommuner har tatt i bruk kulturarven i tiltak rettet mot barn og unge.

Postadresse:

Riksantikvaren
Dronningens gate 13
Postboks 8196 Dep
0034 Oslo
Tlf. 22 94 04 00
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Et eksempel på dette er Riksantikvarens vedlagte fakta-ark "Tur med den kulturelle
skolesekken på Breivikeidet i Tromsø".

Vennlig hilsenr ._

Avdelingsdirektør (e.f.) -

6.Oddvar Bjørvik

Sig e Ihlen Tønsberg


