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Høring – Evaluering av Den kulturelle skolesekken 
 
Vi viser til brev fra Kultur- og kirkedepartementet om høring i forbindelse med evaluering av Den 
kulturelle skolesekken. Udanningsdirektoratet mener NIFU STEP innen svært knappe tidsrammer 
har svart på oppdraget fra Storting og Kultur- og kirkedepartement på en innsiktsfull og klar 
måte. Den har tatt tak i kompleksiteten i satsingen og avdekket svakheter av både 
innholdsmessig-, organisatorisk- og strukturell karakter. De har også påpekt svakheter og store 
ulikheter i økonomi- og rapporteringsrutiner. Eksponeringen av enkeltpersoner på sentralt nivå er 
sterk og tydeligere enn det er vanlig i andre evalueringer, men slik ordningen er organisert og 
operasjonalisert, mener Utdanningsdirektoratet dette kan forsvares. NIFU STEP gir klare råd og 
anbefalinger for endring av organisering og klargjøring av definisjoner, roller og mandat.  
 
Utdanningsdirektoratet ser fram til at evalueringen blir fulgt opp og vil bidra med råd og 
anbefalinger for videre arbeid i styringsgruppe og andre fora. I denne høringen vil vi begrense 
høringssvaret til å kommentere enkelte av vurderingene og anbefalingene fra NIFU STEP og 
understreke betydningen av elevens mulighet for å møte kunstnere, kunst og ulike kulturelle 
uttrykk gjennom arbeidet i skolen, og hvordan dette kan berikes i et samarbeid med 
kultursektoren.  
 

NIFU STEP: Gjennom evalueringen registrerer vi at spenningene mellom kultur- og 
skolesektoren vedvarer og vedlikeholdes. Mens sekretariatet arbeider for å trekke Den 
kulturelle skolesekken mot en ren kunst- og kulturpolitisk ordning for visning av 
profesjonell kunst i skolen, arbeider Utdanningsdirektoratet for at ordningen skal være en 
kultur- og skolepolitisk ordning, realisert i samarbeid mellom kultur- og skolesektoren. 
Blant de mange aktørene på nasjonalt og regionalt nivå er det ulike syn på hvor langt mot 
kultursiden eller mot skolesiden Den kulturelle skolesekken bør plasseres. 

 
Utdanningsdirektoratet viser til ordskiftet i Stortinget 27.11.2003 da St.meld.38 om Den 
kulturelle skolesekken ble behandlet. Vi vil hevde at lokalt nivå og lokal forankring gjennom 
politiske beslutninger kommunalt, i for liten grad er fulgt opp eller gitt nødvendig spillerom med 
de føringer som er gitt fra sentralt nivå. Utdanningsdirektoratet merer det er viktig at skoleeiere 
har ambisjoner for arbeidet med kunst og kultur i hele grunnopplæringen og for samarbeidet 
mellom skolenivå og kulturskolene. Utdanningsdirektoratet hadde i sterkere grad ønsket den 
lokale forankringen stortingskomiteen presiserte. Produksjoner og tilbud fra regional og nasjonalt 
nivå burde tilpasses dette, ikke omvendt.  
 
Utdanningsdirektoratet mener formuleringen profesjonelt kulturtilbud er for snevert definert i de 
føringene som har fulgt midlene for ordningen. Et profesjonelt tilbud med kunst og kultur i skolen 
kan ikke forståes som kun en ordning for profesjonelle utøvere. Utdanningsdirektoratet mener det 
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er grunnleggende å ivareta at DKS skal være aktiviserende for elevene. DKS skal være 
inviterende og involverende for kunstnere på høyt profesjonelt nivå og for formidlere og aktører,  
f eks i korps, kor, hele spekteret av frivillige organisasjoner og andre aktører som inngår i et 
samarbeid med skolens ledere og lærere. Mangfoldet innenfor det å prøve ut og bli kjent med 
utøvere og teknikker innen ulike uttrykk og sjangere, må det være rom for. I tillegg er selvsagt 
de rene opplevelsene der elevene er mottakere, helt uvurderlig og fantastisk flott at skolen får 
tilgang til. 
 

NIFU STEP: Uansett hvor aktørene har funnet sin plass i dette landskapet etter tre års 
implementeringsfase, kan det nå være tid for diskusjon om effektene av at sentrale 
aktører trekker i ulike retninger, og for en revisjon av styringsinstrumentene for 
ordningen.  

 
Utdanningsdirektoratet imøteser en gjennomgang som omfatter myndighet og mandat, roller og 
ansvar og omforente definisjoner.    
 

NIFU STEP: Dette kan bety at man først og fremst tar stilling til hvorvidt Den kulturelle 
skolesekken skal være et kulturpolitisk tiltak som tilbys skolen, eller om skolen skal være 
delaktig, med ansvar og myndighet som følger med. Et slikt valg bør gjøres tydelig. Et valg 
av en av disse retningene for Den kulturelle skolesekken, fører med seg mange 
konsekvenser. Blant annet krever dette revisjon av styringsdokumenter og 
styringssignaler, samt mandater for styringsgruppe, referansegruppe og sekretariat. Det 
kreves vurdering av nye kompetansebehov i den operative organiseringen, dvs. 
sekretariatet, og plassering av denne. 

 
Det vil også kreve en avklaring av skolenes og lærernes rolle. Skal Den kulturelle 
skolesekken være en ordning der kultur- og skolesektoren samarbeider, må skole- og 
lærernivået tydeligere med i myndighetsutøvende organer, ikke bare ha ansvar for 
gjennomføring av beslutninger andre har tatt på høyere nivå i DKS-systemet. Dette 
gjelder både organisering og økonomi, innhold og kvalitet, metoder, etc. 

 
Her har NIFU STEP belyst flere sentrale forhold, og Utdanningsdirektoratet mener rapporten gir et 
godt grunnlag for å løfte eleven og elevens læring og opplevelse som sentreringspunkt for den 
videre organisering og føringer som gis. Anbefalinger som vil styrke skoleeier, skoleleder og 
læreres mulighet for utforming og involvering i dette arbeidet, må følges opp.  
 
Dersom omfang og tilbud gjennom arbeidet med den kulturelle skolesekken skal øke, er det 
avgjørende for varig suksess at tilbud, innhold og form utarbeides i samarbeid med skolens 
ansatte. Utdanningsdirektoratet legger vekt på at skoleledere og lærere skal få støtte og hjelp 
gjennom samarbeidet med kultursektoren til å forme skolens kulturprofil og elevenes kulturelle 
skolesekk.  
 
Skoleledere og lærere har mandat og ansvar for å organisere og gjennomføre opplæringen i 
skolen og sørge for at arbeidet med den kulturelle skolesekken er i samsvar med læreplaner og 
tilpasset elevenes behov. Mye av den aktiviteten og de tilbudene som er gjennomført og stimulert 
gjennom tilbud i DKS, har gitt kunnskap og opplevelser, og har beriket skolens arbeid. Mange av 
de som arbeider med dette på ulike nivåer, har gjort en stor innsats som må krediteres. De gode 
erfaringene vil ligge til grunn ved en gjennomgang av DKS og bli videreført selv om DKS finner en 
ny form. 
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NIFU STEP: Hvis Den kulturelle skolesekken skal være et rent kulturpolitisk prosjekt, så 
fører dette til at kultursiden kan bestemme disse tingene. Da blir skolen mottager, slik en 
del fylkeskommuner også karakteriserer skolenivået i dag.  

 
En ren kulturpolitisk satsing kan føre til gode møter og opplevelser for elever. Men en slik ordning 
vil forsterke oppfatningen om at medarbeidere i kultursektoren har i oppdrag å utvikle skolens 
innhold og skolens bruk av tid. Det er, som NIFU STEP påpeker, skolen som til syvende og sist 
har som oppgave å bestemme elevenes hverdag.  
 
Utdanningsdirektoratet viser til denne avklaringen fra statsrådene Giske og Djupedal: 

”Vi må åpenbart bli klarere nå. Når en kunstner kommer inn i en skole, skal det være som 
del av et pedagogisk opplegg. Besøket skal være begrunnet i læring”, sier han (Djupedal). 
Giske er enig. (A-magasinet nr 40/06)   

 
Betydningen av kunst og kultur i skolen 
Utdanningsdirektoratet vil understreke den betydningen kunst og kultur har for alle elever 
gjennom hele grunnopplæringen. Den estetiske dimensjon står sentralt i barn og unges hverdag 
og utgjør et grunnlag for deres valg og ytringer. Arbeid med Den kulturelle skolesekken gir en 
unik mulighet til å berike, støtte og utvide arbeidet med kunst og kulturelle uttrykk i skolen. 
Utdanningsdirektoratet har forankret arbeidet i utdanningssektoren gjennom embetsoppdraget, 
og lagt grunnlaget for aktivitetene inn i Kunnskapsløftets læreplaner. 
 
Det er derfor av stor betydning å etablere samarbeid som fungerer på tvers av sektorene og 
ordninger som er omforent. Utdanningsdirektoratet er primært opptatt av holdninger overfor 
skole og utdanning og kunnskap om elevenes muligheter. Hvordan spillemidlene fordeles er 
Kulturdepartementets ansvar. Utdanningsdirektoratet mener likevel at det bør fastsettes et nivå 
på tildelingene for sentrale tilbydere og fylkeskommunale aktører og tilføres økte midler lokalt. 
Det vil gi de aktørene i sektorene som har ansvar for utvikling og gjennomføring nødvendig 
økonomisk ansvar og handlingsrom. Vi vil også oppfordre til at det ved tildeling av midler til 
sentrale tilbydere legges mer vekt på å støtte etablerte institusjoner og tilbud i sektorene framfor 
at det settes i gang stadig nye ordninger.  
 
I arbeidet framover mener Utdanningsdirektoratet det er viktig å bygge videre på det positive 
som er i ferd med å utvikles og etableres. Samtidig må det tas tak i de utfordringer og dilemmaer 
som evalueringen peker på. En hovedutfordring vil være å få til en bedre styring og organisering. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
  
  
  
Jorunn Holen Arnhild Hegtun 
underdirektør prosjektleder 
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