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Til Kunnskapsdepartementet og kulturdepartementet 
 
Kopi til deltagere på dagsseminar 3.4.2017      Oslo, 5. mai 2017 

 

Dagsseminar 3.4.2017: 
 
Oppsummering/ innspill til departementene etter drøftingene i gruppene: 
 

Hvordan kan departementene, i tillegg til å foreslå endringer i læreplanen, 

tilrettelegg for større læringsutbytte i de praktisk- estetiske fagene? 

1. Samlokalisering av virksomheter. Legge til rette for og stimulere til samlokalisering av skolebygg med 
kulturskoler og/ eller andre kulturbygg ved nybygging og i rehabiliteringsprosesser. Jfr. AKSET i Nord-
Trøndelag 
Departementet bør angi sterkere føringer enn i dag om å sikre samarbeid mellom kulturskole og det 13-
årige obligatoriske skoleløpet. 
 

2. Skolelederes kompetanse. Initiere tiltak for å styrke skoleledernes kjennskap til og kompetanse innenfor 
de praktiskestetiske fagene.  
 

3. Læremidler. Departementet må se på hvordan man kan sikre at det utvikles nødvendige 

læremidler (inkl metodikk og lærerveiledninger) og utstyr som kan bidra til at de praktiskestetiske 

fagene igjen kan bli kreative og faglig relevante fag i elevenes læringsløp. Forlagene bekrefter at 

det ikke har vært utviklet/ produsert læreverk for musikkfaget etter innføringen av 

Kunnskapsløftet og nye kompetansemål. Avdelingene som tidligere ivaretok dette er nedlagt 

grunnet manglende etterspørsel. Skolenes faglige prioriteringer knyttet til definering av 

grunnleggende ferdigheter kan ha bidratt til dette. Fagenes status er betydelig redusert, noe som 

også gjenspeiler seg i manglende egnede lokaler.  

 

4. Lokaler. Det finnes forskrifter for undervisningsrom på grunnskolen, men disse følges i liten grad opp. 

Tydelige forskrifter om lokaler og kompetanse må utarbeides, vedtas og følges opp. Fylkesmannen må 

følge opp med tilsyn. 

 

5. Delingstimer og utstyr til praktiskestetiske fag. Det må settes nasjonale standarder for 

gruppestørrelser (maks 15 elever) og utstyr i praktiskestetiske fag.  

 

6. Grunnleggende ferdigheter. Så lenge man opererer med begrepet grunnleggende ferdighet, må 

praktiskestetisk kompetanse legges til som et sjette punkt. På den måten kan fagene, både i seg 

selv og som verktøy for andre fag, igjen få relevans og status i skolen. 

 

7. Om reviderte læreplaner skal få ønsket effekt, må man erkjenne at den nedbyggingen av de 

praktiskestetiske fagene som har skjedd de siste ti årene er en vesentlig utfordring. Det vil kreve 

betydelig faglig og økonomisk innsats om nye læreplaner i realiteten skal kunne bidra til styrking 

av fagene.  
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8. Kulturskolen bør få status som ressurssenter for skolene . Det er et paradoks at samtidig som 

skolenes kompetanse innenfor de praktiskestetiske fagene generelt er lav, så har mange 

kommuner deler av den ønskede kompetansen i egen kulturskole. Om alle elever får god 

opplæring i praktiskestetiske fag i grunnskolen, vil flere få oppleve mestring, tilhørighet og trivsel 

noe som igjen får følger for hele skolemiljøet. 

Det bør utlyses søkbare stimuleringsmidler/ pilotmidler som kan bidra til et gjensidig faglig godt 

samarbeid mellom de to skoleslagene (strukturelt, menneskelig/ lærerressurser, lokaler, 

materielt/ utstyr). Økonomisk støtte bør omfatte midler til følgeforskning.  

 

9. Kulturskole-/ skolesamarbeid. Søkbare stimuleringsmidler kan bidra til at kulturskoler kan ansette 

lærere med spisskompetanse for barnehage / grunnskole /videregående skole i musikk, dans og 

drama.  

Dette bør knyttes til læreplaner for barnehage /grunnskole /VGS /kulturskole. Kulturskolens o g 

grunnskolens læreplaner bør ses i sammenheng. 

 

10. Heldagsskole/ helhetlig skoledag. Det bør utlyses friske midler for å stimulere til forsøk med en 

mer helhetlig skoledag som for eksempel inkluderer kulturskole, korps, idrettsaktiviteter og 

skolemat. Evaluering av denne typen forsøk viste for noen år siden svært gode resultater både for 

lærere og elever, faglig og sosialt. Mange kommuner utviklet ulike modeller tilpasset lokale 

ressurser og behov. Disse bør man oppfordre kommunene til å hente fram og videreutvikle. 

 

11. Utvidet skoledag/ omstrukturert skoleuke. Departementet kan initiere forsøk/ piloter med 

utvidet skoledag/ omstrukturering av skoleuken for å gi plass for styrking av praktisk - estetiske fag 

på noen eller alle trinn. 

 

12. Kulturtankens brede og utvidede pedagogiske mandat bør gjenspeiles i det oppdrag de utfører og 

bedre ivaretas ved at deres tilbud utvikles i nærmere forståelse med skolene/ kommunene. På 

denne måten kan også Kulturtanken bli en mer relevant aktør i arbeidet med å styrke de prakt isk 

estetiske fagene. 

 

13. Det bør etableres faste møtepunkter mellom Kulturtanken/ DKS, kulturskolen og skolen.  

 

14. Skolens kulturkontakt. Alle landets skoler må sette av ressurser til en kulturkontakt. Denne skal 

blant annet være nøkkelperson ved utarbeidelse av skolens kulturplan og ivareta skolens 

overordnede perspektiv for de praktiskestetiske fagene.  

 

15. Skolens kulturplan. Alle landets skoler må utarbeide en kulturplan for skolen. 

 

16. Samhandling mellom offentlige og frivillige aktører . Det bør utlyses søkbare stimuleringsmidler 

for å bidra til at det utvikles nasjonale og lokale modeller for samordning av aktuelle aktører 

tilknyttet barns opplæringsarenaer. Det er i dag til dels «tette skott» mellom skole - og  

fritidsaktivitet og de økonomiske rammer disse opererer innenfor. Dette til tross for at begge deler 

er rettet mot de samme barna og at mye foregår i eller i tilknytning til skolebygget. En styrking av 

samhandling mellom offentlige og frivillige aktører vil kunne bidra til å berede grunnen for god 

implementering av revidert læreplan i 2019-20. 
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17. Estetiske fagområder som ikke er egne fag i skolen. Det bør tydeliggjøres hvor ansvaret for 
estetiske fagområder som ikke har status som egne fag i grunnskolen ligger - for eksempel for 
drama og dans som begge bør ha en naturlig plass i skolen. 

 

18. Fagenes status og betydning i skoleløpet. De praktiskestetiske fagenes betydning må komme tydeligere 

fram i revidert læreplan – både i generell og praktisk del.  

 
19. Holdninger og kunnskap om de praktiske estetiske fag er en utfordring. Departementene må drive 

holdningsskapende arbeid for å skape større fokus, sikre god utdanning og videreutdanning. 
 

20. Høgskoler. Bidra til styrking av de kunstfaglige høyskolene (både private og statlige) - ikke minst ha fokus 
på deres praktiskpedagogiske utdanningstilbud. 
 

21. Lærerhøgskolene må igjen ivareta praktiskestetisk kompetanse innenfor hele lærerutdanningen. 
Lærernes kompetanse innenfor de praktiskestetiske fagene har vært dalende over lang tid, noe også 
endring av lærerutdanningen har bidratt til. Om fagene skal kunne styrkes i skolen er det derfor helt 
nødvendig å gjenopprette fagenes plass i lærerutdanningen.  
 

22. Kompetansekrav og studieinnretning på høgskolenivå må også omfatte utdannelse for kombinerte 
stillinger i kulturskole og grunnskole.   
 

23. Kompetansekrav må utløse midler til videreutdanning for lærere i praktiskestetiske fag i 
grunnskole og kulturskole.  
 

24. Utdanning av barne- og ungdomsarbeidere må også omfatte praktiskestetisk kompetanse. 

 

 
Hvilke nasjonale grep kan sikre implementering av den lokale kulturskolen og Den 
kulturelle skolesekken som viktige aktører for styrking av kunstfagene i skolen? 
 
1. DKS må styrkes økonomisk slik at flere elever blir omfattet av ordningen og at det blir satt av tid 

for å administrere et tettere samarbeid med kulturskole og skole. På denne måten kan man sikre at 

tilbudet blir en mer relevant del av elevenes opplæring og at det er med på å styrke de 

praktiskestetiske fagene i skolen. 

 

2. Samarbeidet mellom grunnskolelærere og DKS representerer et stort potensiale knyttet til informasjon, 

for- og etterarbeid og det å se tilbudet i sammenheng med læreplanen. 

 

3. Sikre at kompetansen i DKS blir bedre utnyttet ved å legge inn ekstra midler slik at lærerne kan få 
verksteder i forkant eller i etterkant av produksjoner. 

 
4. Sikre erfaringsdeling og overføring av gode ordninger. Departementene bør kartlegge gode lokale 

ordninger med DKS og bidra til systemer for overføring til andre kommuner, med tanke på innhold, 
samhandling og helhetlig bruk av kompetanse. 
 

5. Samarbeidsressurs. Det bør sikres at det settes av ressurs til kulturkontakten ved den enkelte skole for 

samarbeid mellom DKS og grunnskole. 
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6. Kulturtankens pedagogiske mandat. Med tanke på Kulturtankens brede og utvidede pedagogiske 
mandat, bør det vurderes å legge denne inn under kunnskapsdepartementet. 

 
7. Samarbeid DKS/ kulturskole/ skole. Stille krav om dialogmøter i kommunen mellom kulturskole, skoler 

og DKS. 

Det bør spesielt understrekes i ny læreplan at skolene bør se egne fagplaner og årshjul i sammenheng 

med tilbudet fra DKS. Dette kan bli til vesentlig styrke for undervisningen. 

 

8. Kartlegge og spre gode erfaringer med kulturskolen som leverandør av DKS-opplevelser og gode 

samhandlingstiltak. 

 

9. Stimuleringsmidler/ helhetlig oppvekstmiljø.  Departementene bør sette av søkbare midler til 

prosjekter som inkluderer kulturskolen som del av en helhetlig skoledag. Dette for å styrke skolens 

helhetlige kompetanse og for å gjøre skoledagen mer variert for elevene. 

 

10. Utvidet kulturskoletilbud. Øremerke et tilskudd som sikrer at kulturskolen kan gi tilbud i tilknytning til 

skoledagen til barn som ønsker det. Man kan på denne måten nå en større og mer variert elevmasse 

(for eksempel flere gutter, barn med ulik kulturell bakgrunn og barn fra vanskeligstilte famili er) 

 

11. Samarbeid kulturskole/ DKS. Departementet må se på hvordan man kan sikre og styrke kulturskolenes 

rammeplans føringer rundt samarbeid med DKS. 

 

12. Stimuleringsmidler til samarbeid. Det bør etableres søkbare stimuleringsmidler for utprøving og 

utvikling av samarbeidsmodeller mellom skole, kulturskole, DKS, frivillige og andre aktuelle 

samarbeidsparter. 

 

13. Forskning. Det trengs mer forskning på gode piloter for at disse skal få størst mulig effekt. 

 

14. Kulturskolens rammeplan. Departementene bør oppfordre kommuner til å vedta kulturskolenes 

rammeplan, og deretter utvikle kulturskolen som kommunens kulturelle ressurssenter. 

 
15. Det kan vurderes om kulturskolen bør legges inn under skolesektor  i alle kommuner. Dette for å 

bidra til et enklere skole-/ kulturskolesamarbeid og en bedre forankring av kulturskolens 

rammeplan. 
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Aktørene som kan bidra til styrking av de praktisk-estetiske fagene ligger under ulike departement; 

Hvilke utfordringer og mulige tiltak kan man se for seg vil være sentrale for om man skal lykkes med 

å styrke disse fagene på kort og lang sikt? 

Hvilke utfordringer og mulige tiltak kan man se for seg vil være sentrale for om man skal lykkes 

med å styrke disse fagene på kort og lang sikt? 

 
1. Informasjonsarbeid, dialog og stimuleringsmidler.  For at revidert læreplan skal få betydning for 

styrking av de praktiskestetiske fagene på kort og lang sikt er løpende kontakt med alle sentrale 

parter et nøkkelpunkt. De nevnte fagene og deres fagmiljøer er ved mange av landets kommuner 

kraftig nedbygget og skolene har derfor lite/ ikke noe faglig mottakerapparat for det som kommer.  

Departementene kan imøtekomme utfordringene ved planlagt og gjennomgående dialog, 

informasjon og tilhørende stimuleringsmidler. Det koster tid og ressurser å gjenoppbygge fag lig 

kompetanse lokalt og nasjonalt, og motivasjonen for å gjøre dette er ikke nødvendigvis til stede i 

en hverdag med mange presserende og uløste oppgaver.  

Ved å være i forkant, vise til gode lokale samarbeidsmodeller og tilby stimuleringsmidler til 

kompetansehevende kurs for lærere, innkjøp av læremidler og utstyr og utprøving av lokale tiltak, 

kan man tilrettelegge for en vellykket implementering av revidert læreplan med styrking av fagene 

som effekt.  

Gjenoppbygging av fagmiljøer, kommende studenters valg av praktiskestetisk utdannelse og 

fagenes status vil ta tid. I mellomtiden må vi ivareta de mulighetene vi har, og de er mange.  

 

2. Samarbeid mellom KD og KUD. For å få til sterke fagmiljøer, god ressursbruk og samordning av 

kunstfaglig nøkkelkompetanse tilknyttet skolen og elevene, bør det opprettes et fast 

samarbeidsorgan/ utvalg mellom KD og KUD. Opplevelsen av offentlig "fattigdom" i kontrast til 

privat velstand (inkludert søkbare midler til fritidsaktivitet) bidrar til å senke tillit og faglig 

forventning til de praktiskestetiske fagene i skolen. Departementene bør i fellesskap tilrettelegge 

for samarbeidsmodeller i skjæringspunktet mellom frivillige og offentlige aktører, og sette av 

søkbare midler til pilotprosjekter innenfor området. Departementenes ulike perspektiver 

(opplæring kontra opplevelse) i forhold til kunstfaglig opplæring er i dag en stor svakhet for 

arbeidet med å sikre god kunstfaglig opplæring i skolen.  

 

3. Departementenes kompetanse innenfor de praktiskestetiske fagene bør styrkes. Dette for å kunne 

være en reell og god samarbeidspart for dem de er avhengig av i arbeidet med å styrke de 

praktiskestetiske fagene i grunnskolen.  

 

4. Nasjonale kunstfaglige konferanser. Det bør nå tas nasjonale initiativ til kunstfaglige konferanser 

for å løfte og styrke de praktiskestetiske fagene - ikke bare for undervisningspersonale, men også 

for skoleadministrasjon. Definisjonen av hva som er basiskompetanse har medvirket til en 

opplevelse av at det finnes A- og B-fag. Skolenes plikt til å dokumentere resultater innenfor noen 

utvalgte fag har også bidratt til en uheldig nedbygging av de praktiskestetiske fagene. Om denne 

trenden skal kunne snus må man være villig til å se på andre elementer enn kun revidering av 

læreplan og styrking av lærerutdanningen. 

 

5. Sosiale ulikheter og kunstfagenes potensiale. Alle barn i Norge, uavhengig av økonomisk og 

kulturell bakgrunn, tilbringer store deler av sitt unge liv på skolen. Til tross for dette, så viser  
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forskning (for eksempel NOVAs underlag for Ludvigsenutvalgets arbeid) at skolen ikke evner å 

utjevne sosiale ulikheter. Det nordiske samarbeidsprosjektet «Kulturens og frivillighetens rolle i 

integrering og inkludering» som Kulturrrådet skal lede fra 2017 - 19 er bra, men hvor blir det av 

tilsvarende innenfor skolen og mellom skolen og frivilligheten? 

Vi oppfordrer KUD og KD om sammen å initiere tilsvarende tiltak som del av arbeidet med å styrke 

de praktiskestetiske fagene i skolen. Fagenes muligheter sett i forhold til endringer i 

befolkningssammensetningen og derved elevmassen bør åpne for større fokus og mer ressurser til 

utviklingsarbeid og pilotprosjekter innenfor skolen.  

 

6. Foresattes rolle. Med tanke på hjemmenes store effekt på barnas læringsutbytte bør man også se 

på foresattes rolle i grunnskolen både på nasjonalt (f.eks. FUG) og lokalt nivå. Lærerstyrte 

leksehjelpsprosjekter hvor foresatte er involvert har vist å ha positiv effekt også utover akkurat 

leksene. Foresatte får større kunnskap om og nærhet til barnas skole, noe som åpner mulighetene 

for at barna kan få delta i kultur- og andre aktiviteter på skolen, også utenfor skoletid.  

 

7. Skolen som inkluderingsarena. Skolen kan være en sterk inkluderingsarena og bidra til styrking av 

den lokale kulturelle grunnmuren om den gis nødvendige ressurser til dette. De prakt iskestetiske 

fagene hviler i mindre grad enn andre fag på språklig kompetanse, noe som gir flere veier inn til 

fellesfølelse og tilhørighet. Departementene bør oppfordre kommunene til å sette i gang 

pilotprosjekter og sette av søkbare midler til dette. Det må også utvikles lett tilgjengelig 

støttemateriell til dette. 
 

8. Tverrfaglighet. Tid til tverrfaglig samarbeid bør inn i lærernes arbeidsavtale. 

 

9. Kulturkontakt. Alle skoler bør sette av en ressurs til skolens kulturkontakt for på ulike måter å bidra til 

styrkingen av de praktiskestiske fagene. Dette kan omfatte ansvar for samarbeid med kulturskole og DKS 

og andre aktuelle aktører som UKM, bibliotek, kulturhus, eldreinstitusjoner, fritidsklubb, kirkesamfunn, 

museer … 
 

10. Ledelsesutviklingsprogram. De praktiskestetiske fagenes betydning og iboende muligheter må komme 

tydelig fram i rektorutdanning og annen ledelsesutvikling rettet mot skolen.  
 

11. Kommunens rektorkollegium. Kulturskolerektorene må være en del av kommunens samlede 

rektorressurs og delta i planlegging, råd og utvalg på lik linje med grunnskolens rektorer. 

 
12. Tverrfaglighet. I tillegg til å være egne fag med omfattende læreplan og tydelige kompetansemål har de 

praktiskestetiske fagene stor verdi som del av tverrfaglig samarbeid. Verdien av tverrfaglig samarbeid 

bør få større plass i revidert læreplan. 

 

13. Vedtaket om at de praktiskestetiske fagene skal styrkes  på kort og lang sikt kan indikere en 

erkjennelse av at de estetiske fagene skal være med på å forme og styrke fremtiden skole. På sikt 

vil dette bidra til høyne status for fagene og styrke lærerkompetansen. Departementet må aktivt 

informere om hvilke tiltak som kan sikre og styrke dette arbeidet. 

 

 

Torunn Øvrebø Brotnow 


