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Høringsuttalelse - Evalueringen av Den kulturelle skolesekken

På møte i kultur, samferdsel og næringsutvalget 7. og 8. februar 2007 ble følgende
høringsuttalelse fra Finnmark fylkeskommune vedtatt:

• Finnmark fylkeskommune mener at Den kulturelle skolesekken er et viktig og
nyskapende formidlingsprogram rettet mot barn og unge. Den kulturelle skolesekken
som nasjonal satsing er iverksatt uten penger til administrasjon fra statlig hold i
oppstartsfasen. Denne begrensningen for fylkeskommuner og kommuner er den klart
største svakheten i hele satsingen.

• De nasjonale kunst og kulturinstitusjonene må også synes og virke i Finnmark.
Finnmark fylkeskommune krever at Finnmark inkluderes i nasjonale ordninger slik
at også grunnskoleelever i landets nordligste fylke får ta del i de samme
formidlingsordninger som resten av landet.

• Det er viktig at det stilles krav til fleksible og turnevennlige program fra de
produksjonsmiljøer som mottar offentlige midler for å skape program og tilbud til
Den kulturelle skolesekken. Det vil i praksis si at produksjoner som tilfredsstiller krav
til fleksibilitet bør premieres i tilskuddssammenheng slik at flere miljøer utvikler små
og turnevennlige prosjekter som kan reise lange strekk, ha enkel teknisk rigg og spille
på små skoler.

• Konkrete samarbeidsarenaer og felles møteplasser for kompetanseutvikling bør
styrkes for å sikre en god faglig fundert brobygging mellom kultur- og skolesektor.
Det er viktig å bygge nettverk og skape arenaer for å sikre god informasjon og
veiledning om Den kulturelle skolesekken på alle forvaltningsnivå. DKS-sekretariatet
bør være en tydeligere bidragsyter i denne brobyggingen og i informasjonsarbeidet.

• Finnmark fylkeskommune mener at det er ingen opplagt faglig eller verdimessig
konflikt mellom formidling av profesjonell kunstopplevelse og stimulering av elevens
egenaktivitet. De to formidlingsformene utfyller hverandre på en naturlig måte.
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