
SKIVEBOM OM KULTURRAPPORT 

Rapporten fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen, ble torsdag 24. april 

overlevert til kulturministeren og kunnskapsministeren. Aftenpostens brede oppslag 25. 

april, som gir en kritisk framstilling av ekspertgruppens oppdrag, er basert på grunnleggende 

faktiske feil.  

Ekspertgruppen har ikke, slik Aftenposten framstiller det, hatt i sitt mandat å gi anbefalinger 

for de estetiske fag i skolen, det være seg læreplaner, fag eller timefordeling.  

Ekspertgruppen har derimot blitt bedt om å gi anbefalinger som skal bidra til et styrket og 

reelt samarbeidet mellom utdannings- og kultursektoren på alle nivå i arbeidet med 

målgruppen barn og unge. Sentralt i utvalgets arbeid har stått kulturfaglige miljøers 

skolerettede virksomhet og ordninger som Den kulturelle skolesekken. Gruppen har også 

blitt bedt om å vurdere dagens organisering av lærerutdanning for de estetiske fag og om å 

gi råd om hvordan en helhetlig satsing kan etableres.  

Ekspertgruppen er bekymret over manglende prioritering av de estetiske fagene i skolen og 

anbefaler at det innføres krav til faglig fordypning hos lærere i estetiske fag, at det innføres 

kriterier for oppfølging av kulturell kompetanse på den enkelte skole og at styringslinjene 

brukes fra øverste hold for å gjennomføre læreplanenes mål for de estetiske fagene i skolen 

og for å kunne ta i bruk estetiske læreprosesser i alle skolens fag.  Dette er anbefalinger som 

ligger i marginen av vårt mandat, men som vi har funnet påtrengende å gi, fordi samarbeidet 

om de ordninger som vi er satt til å vurdere, som Den kulturelle skolesekken og kulturskolen, 

er avhengig av god fagkompetanse hos alle parter.  

En rød tråd i rapporten er bedre koordinering og styrket kompetanse for å heve kvaliteten i 

undervisningstilbud og kulturelt formidlingstilbud til barn og unge. Et sentralt råd er at 

kulturdepartementet og kunnskapsdepartementet nå bør gå sammen om å etablere et nytt 

nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen med større faglig tyngde og kapasitet. Det 

nye senteret lokaliseres i Oslo og bør inkludere Den kulturelle skolesekken sekretariat og 

kulturskolerettet virksomhet.  

Vi er forundret over Aftenpostens uryddige journalistiske arbeid, men håper at 

kulturredaksjon ikke alene har ambisjoner om å bidra til å løfte kvaliteten i undervisningen i 

de estetiske fagene i skolen, men også til å løfte de unike ordninger som er bygget opp for å 

gi norske barn og unge et forsterket tilbud i kunst og kultur gjennom Den kulturelle 

skolesekken og kulturskolen. 

Eirik Birkeland 

Leder av ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen   

   

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


