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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - EVALUERING AV DEN
KULTURELLE SKOLESEKKEN

Utvalg for oppvekst og kultur har i møte den 01.02.2007 behandlet sak 3/07 og fattet slikt vedtak:

Utvalg for oppvekst  og kulturs  vedtak:

Lierne kommune har følgende kommentarer til evalueringen av DKS med tillegg til det som kommer
fram i evalueringen.

1. Lierne kommune mener at både monolog og dialog er nødvendig for bra læring. Noe må man få
formidlet gjennom monologisk form og andre ting faller seg naturlig å være delaktig i, og i noen
tilfeller egner seg begge formidlingsformene. Det kan også være aktuelt med andre
formidlingsformer. Mangfoldet er viktig.

2. En av svakhetene med DKS er at det ikke er noen ressurser til administrasjon i noen ledd. Dette
kan også gjøre at innholdet til DKS kan variere fra kommune til kommune, noe som er uheldig.

3. Lierne kommune synes det er bra at DKS videreutvikles, slik at barnehager og videregående
også får tilbud gjennom DKS. Det er også bra for helheten at DKS blir introdusert fra de er små.

4. Lierne kommune er en distriktskommune med store avstander. Det oppleves at mye av det som
kommunen får tildelt går til skysskostnader. Kommunene i distriktene får ekstra tilskudd pga
reiseavstander, men det er så lite at det ikke utgjør det store. Det er ønskelig at dette blir
gjennomgått på nytt.

5. Lierne kommune synes det er viktig at begrepet profesjonelle aktører blir avklart, slik at det
klart framgår at lokale aktører også er profesjonelle .  Lierne kommune mener selv at vi er flink til
å bruke lokale aktører. Det er viktig at det finnes rom for dette, slik at vi kan få våre yngre
generasjoner bevisste på egen kultur og tradisjoner. Det er identitetsskapende og gir dem
trygghet .  Det mener  vi vil  gi dem en selvfølelses som de har behov av når de vokser opp til
selvstendige individer.  Det har vært en del diskusjon kring hvem som er profesjonelle aktører.
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Det er ikke noe som framgår i St. melding 38.  "Den kulturelle skolesekken er en nasjonal
satsing for å sikre barn og unge et møte med profesjonell kunst og kultur ".

6. Det må finnes rom for både kulturpolitikk og skolepolitikk. Tett samarbeid er viktig.

7. Det finnes forbedringspotensial på nettsidene. Noen bruker KSYS som blir omtalt som langt
dyrere enn andre løsninger. Her burde man kunne finne felles løsninger slik at det blir likt og gir
samme muligheter for alle.

Dette til Deres  orientering.

Med hilsen

Ann-Kristin Støvik
sekretær
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