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Vår ref.  Løpenr. Arkivkode  Saksbehandler Deres ref.
05/218-11 886/07 233 CIO Anne Lise Nyberget Dahl 62468401

SVAR - HØRING - EVALUERINGEN AV DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Den kulturelle skolesekken har ulik organisering fra kommune til kommune og fra fylke til
fylke.

I Hedmark fylke er det organisert slik:
Kommunene far en stor pott, tildelt etter antall elever i kommunen. (De minste
48.000 kr)
Turneorganisasjonen far 500 000 kroner
En pott på litt over 1 mill. står til spesielle prosjekter, som kan søkes av alle.

Denne organiseringen mener vi er god, for alle kommuner får midler for å drive "Den
kulturelle skolesekken." for. Det sikres kvalitet med at Turneorganisasjonen styrkes, og
bidrar med prosjekter tilbake i skolen.
Den ekstra potten gjør at nye prosjekter kan realiseres og videreformidles til alle. Ulempen
for små kommuner er ofte lang avstand til kunstnere/sentra. Et av kriteriene for å søke slike
midler er at en kan knytte til seg kunstnere. Det er ofte vanskelig i en utkantkommune å få til.
Selv om vi har ideene så er det vanskelig p.g.a avstander.

Lokalt er vi meget godt fornøyd, for vi har laget en plan der alle klasser har et prosjekt, og det
følger planverket i skolen med ulike temaer på de ulike trinn.

Vi ser at modellen Hedmark fylke har valgt er god.

Det som savnes er tilbakemeldinger av ideer og planer fra andre steder, og en arena for
erfaringsutvekslig mellom kommuner.
Det ser også ut til at ansvaret på fylkesnivå har vært flytende.
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