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Til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet 

 

”Det muliges kunst” - Høringsinnspill etter høringskonferanse 12.juni 2014 

Generelt støtter Musikk i Skolen alle de ti rådene ekspertgruppen gir. Restrukturering og samordning både av 

ressurser og personell, er helt essensielt for at målgruppen barn og unge skal få et reelt kunstfaglig tilbud i sitt 

oppvekstmiljø. Kunstfaglige læreplaner innfris i dag i tilfeldig grad, og det er store lokale forskjeller i om de unge får 

et relevant opplæringstilbud. Noen skoler velger å støtte seg på og innhente hjelp fra eksterne aktører, mens andre 

ikke prioriterer styrking på dette området. Skoleleder bør ikke kunne velge bort faglig kompetanse innenfor 

obligatoriske fag. Samtidig ser vi at kunstfaglig pedagogisk kompetanse kan være vanskelig å finne i og med at 

utdanningen er bygget ned over tid. Musikk i Skolen er en av aktørene som jevnlig er i dialog med skolene. Til tross 

for at kompetansen på feltet er dalende, opplever vi at skoleeier/skoleleder ikke prioriterer å sende lærere på 

videreutdanning, kurs eller tilby annen styrking av fagene. 

1. Innhold og kvalitet lokalt, særskilt om kulturskole og DKS  

o Grunnskolen mangler kompetente fagpersoner innenfor kunstfagene. Rent faglig kan mange kulturskoler 

tilby denne kompetansen, men holdningsmessig og pedagogisk kan det være en vei å gå. Klasseundervisning 

krever annen kompetanse enn enkeltundervisning eller undervisning i små grupper. De fleste 

kulturskolelærere er instrumentalister og har innrettet sin utdanning og sitt yrkesvalg etter dette. 

Pedagogisk er utfordringene knyttet til det å undervise etter kompetansemål i læreplan for grunnskolen 

svært ulike fra de oppgavene de har i kulturskolen.  

MiS mener: Det er helt avgjørende at man møter disse utfordringene med nasjonale føringer og krav om 

lokalt strukturelt utviklingsarbeid. Tett samarbeid mellom skole, kulturskole og DKS vil kunne styrke alle 

barns kulturelle oppvekst, øke politisk forståelse for kulturskolens og DKS sitt potensial, tilføre skolen sårt 

tiltrengt faglig kompetanse og øke kunstfagenes status i skole og samfunn.  

For å følge opp dette trengs:  

• tilrettelegging for kombinerte stillinger mellom skoleformene 

• muligheter for påbyggingsutdanning for kulturskolelærere uten grunnskoleerfaring 

• forandring av innholdet i pedagogisk utdanning, slik at man får kompetanse og trygghet til å 

undervise i begge skoleformene 

• egnede lokaler og utstyr for faglig god musikkundervisning 

o Det ligger et stort uutnyttet potensial i tettere samarbeid mellom kulturskole/skole/DKS/Rikskonsertene. 

For at elever, lærere og kulturskolelærere i skolen skal få eierskap til, og derved større utbytte av tilbudet fra 

DKS, bør aktørene etablere et forpliktende og langsiktig samarbeid. DKS og Rikskonsertenes oppdrag bør 

sees i forhold til skolenes oppdrag og mandat.  

MiS mener: Det bør kreves et lokalt samarbeidsorgan for disse fire aktørene. Det finnes allerede mange 

gode modeller for dette rundt om i landet. Departementene (v/ Nasjonalt senter?)bør synliggjøre disse for å 

kvalitetssikre samarbeidsstrukturen og derved sikre lik kvalitet i tilbudet i alle kommuner og for alle barn. 

 

mailto:musikkiskolen@musikk.no


Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo - telefon 21 05 02 30 - faks 21 05 02 39 - musikkiskolen@musikk.no - www.musikkiskolen.no  Side 2 
 

2. Samarbeid i landsdelen/regionen: Tilrettelegging for utvikling; strukturer og rutiner 

o MiS mener: Piloter bør utvikles nasjonalt og erfaringsdeling og forankring bør i betydelig større grad enn i 

dag settes i system nasjonalt, ved Nasjonalt senter. KS bør oppfordres til å ta sin rolle som kommunal utvikler 

også innenfor kunstfagene. De bør etterspørre fag- og utviklingsplaner og være, ikke bare en aktiv, men en 

pådrivende aktør, for å løfte og synliggjøre hvilken betydning fagene har for barns utvikling og dannelse. 

Dersom den generelle delen av læreplanen skal videreføres, bør den tillegges betydning. Ved at ingen 

etterspør hvordan denne delen brukes som styringsverktøy, signaliserer man at den er uten betydning, og 

den bør i så fall tas bort.  Det trenges en holdningsforandring lokalt som sikrer at de estetiske fagene får den 

plass, den kvalitet og de ressurser man kan forvente ifølge læreplanen og loven. ”Framsnakkingen” av de 

estetiske fagene må derfor foregå på alle nivåer; helt fra Utdanningsdirektoratet og nedover til den enkelte 

rektor og lærer. 

 

3. Kompetanse og kvalitet i skolen og i tilbudene som utvikles for bruk i skolen; forankring i høyere 

kunstfaglig og pedagogisk utdanning: Kvalitetssikring. 

o I dag kan man gå gjennom lærerutdanningen uten noen form for kunstfaglig kompetanse. Uavhengig av om 

man ser på disse fagene som verktøysfag eller fag som i seg selv er viktige for menneskelig utvikling og for 

fremtiden og det samfunnet vi ønsker å bygge, så er dette alvorlig.  

MiS mener: Kunstfagene må gjeninnføres raskt, effektivt og omfattende i grunnutdanningen av lærere. I 

tillegg må man sikre kompetansekrav for lærere i estetiske fag. 

  

4. Strukturer for godt samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt for kultur og utdanning 

o Departementene bør tegne et nytt kart over alle relevante aktører som tilbyr/ skal tilby kunstfaglig 

kompetanse til skolene. Arbeidsfordeling, roller, forventninger og forpliktelser bør avklares og oppgaver og 

ressurser fordeles i henhold til hva som skal leveres av hvem.  

o Samlokalisering vil kunne gi store, positive ringvirkninger. Både de formelle systematiske og de mer 

uformelle, spontane møtene er hjørnesteiner i den kulturelle grunnmuren som både skole og samfunn hviler 

på.  

o Musikk i Skolen mener at Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen må flyttes til Oslo. Det er helt 

avgjørende at det ikke blir videreført som del av løsere strukturer, nettverksmodeller eller uforpliktende 

samarbeidskonstellasjoner. De syv årene senteret har eksistert, har vist at ingen av disse modellene har 

fungert til tross for at forutsetningene har ligget til grunn. Vi må ikke miste mer tid ved å fortsette denne 

strategien.   

MiS mener:  

• Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen bør flyttes dit hvor alle de sentrale aktørene for 

kunstfaglig opplæring i skolen er samlet - ikke minst de største og mest sentrale 

utdanningsinstitusjonene innenfor de estetiske fagene. Fagmiljøet befinner seg i dag i noen grad 

innenfor, men i stor grad utenfor skolen. Dette er et fragmentert og lite samordnet miljø, og store 

ressurser blir ikke benyttet på en overordnet, målrettet måte.  Støtteapparatet som skolene trenger, er 

spredt over flere små og store aktører. På det kunstfaglige området er disse aktørene hovedsakelig 

lokalisert til Oslo. Det ligger et stort potensial i fysisk å samle og samordne tilbyderne og tegne 

organisasjonskartet på nytt. 

• Forutsetning for et nasjonalt senter er høy faglig kompetanse. Den nødvendige kompetansen er 

vanskelig å sikre om dette senteret ligger langt unna fagmiljøene hvor denne er samlet. 

• Departementene bør sammen være overordnet det nye nasjonale senteret og det bør derfor ligge 

under begge departementene. På denne måten er det ikke noe hinder at aktører med ulike 

oppdragsgivere samles under samme paraply. Målgruppene er uansett de samme og forutsetter en 

felles plan og målsetting for alle aktørene. 
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• Tilsvarende nasjonale sentre for naturfag og realfag har et betydelig klarere mandat knyttet til konkrete 

utfordringer og læreplaner i skoleverket enn det kunstfagene har. Barn og unge får sin kompetanse i 

disse fagene i skolen, mens tilsvarende for kunstfagene i stor grad ligger utenfor skolen..  

• Ved å være tilstede i Oslo, kan et nasjonalt senter aktivt og dynamisk bidra med faglige svar, 

oppklaringer, innspill og forslag også i det politiske miljøet, og ved det bidra til både 

holdningsforandringer, synliggjøring av problemstillinger og initiering av debatter. Dersom senteret 

ligger i Oslo er linjen også betydelig kortere til en dynamisk dialog og oppfølging av 

Utdanningsdirektoratets og KS´s virksomhet og tiltak innenfor fagfeltet. 

• Et nasjonalt senter i Oslo kan fungere som en blekksprut, der armene strekker seg ut i det ganske land, 

og også gjerne har regionale, sterke utløpere, men der hovedkoordinering og faglig kvalitetssikring skjer 

fra Oslo. 

Hvorfor ikke et regionalt senter? Mis mener: 

• Det er ikke nok at det finnes to, tre eller fire aktører lokalt eller regionalt (f eks utdanningsinstitusjoner, 

nasjonal institusjon eller kunstneriske aktører) for å gjøre dette best egnet som lokalisering for et 

nasjonalt senter. Det nasjonale senteret må ha tyngde, relevans, troverdighet og ikke minst den 

sterkeste faglige kompetanse som eksisterer i landet innenfor sitt fagområde. 

• Det nasjonale senteret må stå på et stødig faglig fundament, være forutsigbart og ikke hvile på få 

personers kompetanse eller tilstedeværelse. 

• Små, regionale eller lokale miljøer besitter ikke høy nok faglig kompetanse og stillinger her blir ikke 

attraktive nok for de beste fagfolkene.  

• Et senter i et for lite miljø, som dessuten kanskje ikke trekker til seg de beste fagfolkene, undergraver 

tilliten og anseelsen til senteret og gjør at dets tjenester ikke blir ettertraktet eller troverdige. 

• Aktiv tilstedeværelse i et lite miljø utfordrer rolle og status som nasjonal aktør og kan bli betraktet som 

en ikke overordnet og objektiv virksomhet.  

• Et nasjonalt senter må lokaliseres til et sted det er enkelt å komme til geografisk, som bidrar til at det 

skapes møtearenaer, formelle og uformelle, og som gjør at det også er enkelt å opprette internasjonale 

kontakter, konferanser og møtearenaer. 

Musikk i Skolen er fundamentalt uenig med Norsk kulturskoleråd som, i stedet for et sterkt og samlende Nasjonalt 

senter for kunst og kultur i opplæringen, ønsker utredninger av nettverksmodeller, løsere strukturer eller andre 

samhandlingsmodeller. Dette er allerede utprøvde strategier som truer en god prosess for endelig å få til konkret 

styrking av barn og unges kulturelle oppvekstmiljø.  

 

Hvilken rolle har Musikk i Skolen (MiS), og hvilke positive effekter kan oppnås 

ved at vi samordnes med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen? 

Mis har gitt flere innspill til Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen om dette. 

MiS sin sammensatte kompetanse og erfaring i skjæringspunktet mellom skole og frivillig virksomhet vil være vårt 

sterkeste bidrag inn i ny stryktur og satsing mot barn og unges kulturelle oppvekst.  

Musikk i Skolen er en medlemsorganisasjon som i utgangspunktet ble stiftet av musikklærere, men vi har i dag en 

todelt medlemsmasse og virksomhet. Organisasjonens økonomiske bidrag i form av frifondmidler/tippemidler til 

tiltak utenfor skolene er betydelige og bidrar i dag til å redusere skaden av manglende kunstfaglig innsats innenfor 

skolen. Hadde samordningen vært større og ansvarsfordelingen klarere, kunne effekten av vår innsats vært betydelig 
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større. Vi samarbeider tett med svært mange skolerettede aktører samtidig som dialogen har vært vanskelig med 

andre. Det kan se ut for at strukturelle og formelle rammer skaper de største hindringene. 

Kort om våre to virksomhetsområder:     

1. Vi følger opp retningslinjer og fagplaner i skolen 

• MiS gir kompetansehevende kurs for lærere. Kursene utvikles i tilknytning til læreplaner og etter ønsker fra 

skolene. Ett eksempel er at vi, ved innføring av valgfag i ungdomsskolen, utviklet kurset Sal & Scene 1 og 2 

med tilhørende læremateriell 

• MiS jobber for å styrke kunstfagenes, og spesielt musikkens, plass i barns skolehverdag og tilbyr for eksempel 

inspirasjonsseminar for hele personalet ved skolene.  

• MiS utvikler og produserer eget læremateriell (selges gjennom eksternt forlag) 

• MiS utvikler, styrer og deltar i prosjekter rettet mot skole, både som initiativtaker og på bestilling fra enkelte 

skoler eller andre aktører. Eksempel er Krafttak for sang hvor MiS har fullt operatøransvar for Syngende 

skole-satsingen.  

Medlemsgrupper: Personlige medlemmer, skoler, kulturskoler, institusjoner og fagorganisasjoner 

2. MiS arbeider med frivillige grupper og kulturfora for å bygge og styrke den kulturelle grunnmuren  

• MiS har de siste 10 årene delt ut frifondmidler/tippemidler til frivillig kulturaktivitet for barn og unge 

(musikk, dans, drama) over hele landet – kr 9.6 mill i 2014 

• MiS bidrar til at det opprettes lokale kulturfora, der frifondaktivitetene kan ses i sammenheng med annen 

kulturell virksomhet som foregår lokalt, og der aktørene kan koordinere sin virksomhet mer ressurseffektivt 

• Mis legger til rette for aktivitet i grupper og kulturfora med rådgiving og arrangerte kulturforumsamlinger 

rundt om i landet 

• Mis driver utbredt rådgiving og kontakt i forbindelse med utdeling av frifondmidler og bruken av disse 

Medlemsgrupper: Band, kor, orkestre, dramagrupper, dansegrupper, lokale kulturfora  

Skolens kulturforum som kjerne i Skolen som kulturarena 

Musikk i Skolen har i en årerekke utviklet modeller for samhandling med utgangspunkt i samhandlingsmodellen 

Skolens kulturforum og Skolen som kulturarena. 

Vi har prøvd disse modellene ut på flere steder i landet med stor suksess. Vi har i tillegg forsøkt å ”selge inn” 

modellene både politisk og innenfor byråkratiet, men uten å få gjennomslag (informasjonsarbeid og innsalg krever 

også ressurser) 

Vi registrerer imidlertid fortsatt et sterkt behov for samordning av kulturell innsats i barns oppvekst i skole og fritid. 

Vi slår derfor fortsatt et slag for Skolens kulturforum og Skolen som kulturarena som samhandlingsmodeller! Formelt 

har ingen eierskap til og ansvar for grensesnittet mellom offentlig virksomhet og fritidsaktivitet. Musikk i Skolens 

visjon er at alle skoler arbeider med og gjennom kunstfag og ivaretar et helhetlig oppvekstmiljø både i skole- og 

fritid. Vi arbeider også spesielt for å skape bedre samhandling mellom de ulike arenaer som barnet møter i 

løpet av sin skolehverdag.  

Samhandlingsmodeller bidrar til: 

• ny organisering av skoledagen 

• opprettelse av faste arenaer for kulturell aktivitet 

• planmessig gjennomføring av kulturprosjekter 

• samordning av ressursbruk 
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Til slutt: 

 

For fremtiden: Musikk i Skolen ønsker: 

 

o Å være en høringsinstans 

o Å delta i arbeidsgrupper/referansegrupper 

o Å være ”speil” for arbeidsgrupper som skal utarbeide nye retningslinjer 

o Å innhente informasjon fra feltet som kan brukes videre inn i utviklingsarbeid 

o Å bidra med innspill om aktuelle forskningsområder 

o Å være kontakt for liknende organisasjoner internasjonalt 

o Å være initiativtaker, koordinator og/eller faginstans for ulike pilotsatsinger innenfor feltet 

o Å bidra til at det skapes nye dialogarenaer, f eks frokostmøter, konferanser, diskusjonsplattformer på nett, 

debatter osv. 

o Å bidra med vår erfaring gjennom 10 år på arenaen for Frifond og kulturforum og samhandling lokalt 

o Å bidra med vår erfaring med pedagogiske samhandlingsprosjekt 

o Å ta initiativ til eller samarbeide om faglige samlinger, konferanser og lignende 

o Å utvikle og stå for kursvirksomhet for lærer 

o Å utvikle og gjennomføre prosjekter med elever i skolen 

o Å utvikle relevante læremidler for grunnskolen 

 

 

 

Oslo, den 18.6.2014 

 

Torunn Øvrebø Brotnow, nestleder (S)     Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder (S) 
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