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Det er vesentlig at Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap ser på og 
vurderer alle innspillene til ekspertgruppen. Dette for å sikre en helhetlig forståelse for 
problemstillingene som trekkes opp og forslagene til tiltak som gis. På denne måten vil man kunne 
oppnå resultater betydelig raskere og med betydelig større effekt.  
Musikk i Skolen etterlyser en referansegruppe eller tilsvarende som jevnlig kan gi konkrete innspill 
til departementene, og en styringsgruppe mellom KD og KUD for kunst og kultur i opplæringen (ikke 
bare for DKS).  
 
1. Innhold og kvalitet  
 
De estetiske fagene er nedprioritert i skolen. Dette grunnet både direkte valg og uheldige 
misforståelser av skoleeier og skoleledelse. 

 Skoleeier (kommunene) prioriterer kompetansehevende tiltak i basisfagene, noe som bidrar til 

dårlig tilslutning til etterutdanning i musikk (f.eks. Kompetanse for kvalitet) 

 Skoleleder velger ofte ikke å ansette fagkompetent musikklærer, men ansetter lærere som har 

en bredere fagkrets. Dette er en utfordring og gir få attraktive stillinger for utdannede 

musikklærere – noe som igjen gjenspeiles i søknad til musikkpedagogisk utdanning. 

 Musikkfaglig utdanning legges ned fordi skoleeier ikke etterlyser fagutdannede lærere og fordi 

studenter unngår å utdanne seg til arbeidsledighet.  

 Ved skoler som har prioritert å ansette en musikklærer, kan læreren risikere å få eneansvar for 

alle skolens elever i faget.  Dette gir manglende musikkfaglig miljø, og bidrar til fagets lave 

status og manglende gjennomslagskraft på skolen. Det blir fort en profesjonskamp i 

lærerkollegiet. 

 Skoleleder prioriterer sjelden kompetansehevende kurs i musikk. Dette bidrar til å opprettholde 

fagets lave status og varierende faglige nivå på skolen. 

 Skoleeier etterspør i liten grad læringsutbytte i musikk, noe som gjenspeiler seg i ressurstilgang 

på alle felt. Fagplaner i musikk blir i høy grad tilsidesatt. 

 Fagets lave status opprettholdes ved musikklærerens manglende faglige autoritet, noe som 

igjen gjenspeiles i elevenes holdning til faget. 

 Spesielt fagets utøvende del lider under manglende nødvendige ressurser og spesialrom, og 

musikken får en lite synlig plass i skolens virksomhet. 

 DKS utgjør en forsvinnende liten del av barn og unges kulturelle oppvekstmiljø, og må ikke bli et 

alibi for den kulturelle innsatsen i skolen. Nasjonalt og lokalt ansvar for barns kulturelle 

opplæring må minimum følges av ressurser til å innfri læreplanens krav.  

Oppsummert blir musikkfaget i dagens skole stadig mindre synlig. Faget har redusert status og 
redusert betydning for skolens læringsarbeid, elevenes musikkfaglige utvikling, 
mestringsopplevelse, holdning til faget og på skolens læringsmiljø.  
 
Det kreves nasjonale tiltak for å rette opp misforholdet mellom gode intensjoner, retningslinjer og 
de reelle utfordringene kunst og kulturfagene møter i skolen.  
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2. Samarbeid  
 
Tilfeldigheter og manglende struktur og samarbeid svekker de estetiske fagenes betydning i barn og 
unges oppvekst. Den lokale kulturelle grunnmuren må bygges og vedlikeholdes, noe som krever 
innsats på alle nivåer. Manglende koordinering og disponering av offentlige midler til offentlig 
virksomhet (skole, kulturskole, DKS) og eksterne midler til de samme barnas fritidsaktivitet (f.eks. 
tippemidler/Frifond), er en utfordring. I ytterste konsekvens kan eksterne midler kompensere for 
offentlig armod, noe som igjen kan føre til legitimering av lav ressursinnsats i de estetiske fagene. 
 
Skolen som kulturarena - Eksempel på lokal samhandlingsmodell 
Musikk i Skolen har utviklet samhandlingsmodellen Skolen som kulturarena (SKA).  Modellen er 
forankret i Kunnskapsløftet og i strategiplanen Skapende læring, og er et kulturelt 
nærmiljøprosjekt. SKA omfatter organisering av skoledagen, opprettelse av faste arenaer for 
kulturelt arbeid og planmessig gjennomføring av kulturprosjekter, og viser hvordan samarbeid 
mellom grunnskole, SFO, kulturskole og DKS kan håndteres lokalt. Skolen er den sentrale arenaen 
for kulturaktivitet i barns skole- og fritid. Visjonen er at denne arenaen skal være åpen og 
tilgjengelig med stor bredde av kulturaktivitet også etter skoletid. Dette krever konkrete tiltak.  
 
Skolens kulturforum er kjernen i samhandlingsmodellen og er satt sammen av representanter for 
alle kulturaktiviteter som foregår i skolebygget. Her samordnes bruk av lokaler og utstyr i tillegg til 
økonomiske og faglige ressurser. Kulturforumet initierer, søker midler til og gjennomfører større 
kulturelle arrangementer. For å sikre den demokratiske dimensjonen og eierskap og motivasjon hos 
de unge, skal 1/3 av representantene i kulturforumet være barn og unge. 
 

 
Musikk i Skolen har ca. 120 slike kulturfora over hele landet, og ser at dette bidrar til kontinuitet og 
stor kulturell aktivitet lokalt. Den største utfordringen viser seg å være ledelse og drift av 
kulturforumet. Formelt har ingen eierskap til og ansvar for grensesnittet mellom offentlig 
virksomhet og fritidsaktivitet.  
 
Tiltak:  

 Se på og fjerne eventuelle byråkratiske hindringer i grenselandet mellom frivillighet og statlige 

overføringer.  

 Sette av søkbare nasjonale midler til å drive en lokal kulturarena. 

 Kreve at kommunene skal opprette en lokal kulturarena der aktørene møtes, planlegger, 

koordinerer og samhandler. 

 Eksempelvis gi skolens kulturkontakt/musikk- eller kunstlærer ansvaret. Arbeidet kan for 

eksempel kompenseres ved frikjøp av timer. I Finland får ALLE musikklærere minst 1 t pr uke 

ekstra til skolekonserter/presentasjonsforberedelser. Dette skaper motivasjon og ansvar for 

faget i hele lærerstaben 

Skolens 
kulturforum 

Skole 

FAU 

Kulturskole 

Frivillige lag, kor, 
korps, orkester, 

dans, kunst, 
teater, film, lyd, 

lys, litteratur 

SFO 

Barnehage 

Kirke, museum, 
bibliotek, 

gallerier, bedrifter 
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 Helhetlig, utvidet skoledag med en lang pause midt på dagen. Dette åpner blant annet for at 

kulturskole eller idrettslag kan tilby aktiviteter på dagtid, og derved gi et alternativ til en ellers 

svært teoritung og stillesittende skoledag. Arealer til de ulike aktivitetene frigis ved at elevene 

veksler på å være inne og ute i den «frie» delen av skoledagen. Tilbakemeldinger etter forsøk 

med ordningen er svært positive og bør ses nærmere på. Skedsmo kommune er en kommune 

med gode erfaringer. Ordningen kunne ikke videreføres på grunn av manglende kommunale 

ressurser. 

3. Struktur 
 
Tiltak for å styrke en tydelig struktur med mål å sikre kulturell kvalitet i skole og oppvekst 

 Opprette et eget utvalg med representanter fra begge departementene for å forenkle 

byråkrati, samordne ressurser og sikre og skape kulturaktivitet for barn og unge.  

KKS sitt formål indikerer at dette kunne legges til dem, men erfaringen viser at de ikke har 

bidratt til dette etter syv års eksistens. KKS bør sentraliseres og reorganiseres for å bli det 

utviklende og koordinerende organ det kunne være. 

 Sikre at KKS samarbeider med og støtter opp under nasjonale kulturorganisasjoner med 

virksomhet rettet mot skole og oppvekst. KKS driver i dag til dels konkurrerende virksomhet til 

fagorganisasjonene. Manglende kommunikasjon og samarbeid resulterer eksempelvis i at 

statlige midler brukes til å arrangere gratis kurs rettet mot våre målgrupper som vi ellers må 

kreve avgift fra.  En klar nasjonal struktur vil styrke alle ledd i kjeden.  

 Opprette en nasjonal pedagogisk/kunstnerisk tenketank som kan gi innspill og være i dialog 

med utvalget/dialogforumet.  

 Opprette en nasjonal web-plattform som inngangsport til feltet kunst og kultur i opplæringen. 

Dersom KKS tar den rollen de bør ha, kan de ivareta denne funksjonen.  

 Kreve at organisasjoner med felles målgrupper samordner seg med mål om å styrke tiltakene 

rettet mot brukergruppene og forenkle dialogen mellom departement og organisasjoner. 

 Avklare mandat for og statlige forventninger til organisasjoner med statstilskudd. Uklare 

ansvarsområder og arbeidsoppgaver gir manglende oversikt og mye dobbeltarbeid og er en 

sløsing med ressurser 

4. Kompetanse 
 

 Kreve formell kompetanse i musikk og kunst & håndverk (30/60 st poeng) for lærere som 

underviser i disse fagene i grunnskolen 

 Sikre at også kunstfagene blir prioritert ved tilbud om etter- og videreutdanning og kurs 

5. Råd til KUD & KD 
 
Ivareta og utvikle aktiviteter som ligger i interesseområdet mellom Kultur- og 
Kunnskapsdepartementet ved å opprette et eget utvalg med representanter fra begge 
departementene. Dette for å forenkle byråkrati, samordne ressurser og sikre og skape 
kulturaktivitet for barn og unge. Se første kulepunkt under Struktur. 
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6. Råd til KD 

 

 Øremerke ressurs til skolenivå for å koordinere kulturaktiviteter på den enkelte skole 

 Øke timetallet i musikk og sikre at elevene får kompetent undervisning på alle klassetrinn (se 

innspill fra SEF)  

 Det må kreves at kommunene ansetter kompetente lærere i de estetiske fagene på lik linje med 

andre fag 

 Musikk må gjeninnføres i allmennlærerutdanning 

 Sang må gjeninnføres i fagutdanning rettet mot barnehage og skole 

 
7. Råd til KUD 
 
Se på frifondordningen med tanke på bedre og mer hensiktsmessig samordning skole/fritid 
 
 
8. Råd til KS 
 

 Bidra til at det opprettes lokale samhandlingsarenaer for kulturaktivitet på skolene 

 Ta opp igjen tanken om helhetlig skoledag. Evaluere ulike forsøksordninger og se dette i 

sammenheng med opprettelse av lokale kulturarenaer. 

 Sikre at kulturhus blir gjort tilgjengelig for lokale kulturelle aktiviteter (øving og forestillinger). 

Store stjerner fortrenger lokale aktiviteter for å sikre kulturhusets økonomi. Offentlig støtte kan 

kompensere for tapte leieinntekter og gi rom for lokal aktivitet. 
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