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Kulturskoleløftet – Kulturskole for alle –  

Høring 

 
 

Skolenes landsforbund viser til departementets høringsbrev av 12.november 2010. 

 

Skolenes landsforbund støtter målsetningen i  Kulturløftet II om et kulturskoleløft som gjør at 

alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av høy kvalitet til en rimelig pris. 

Rapporten fokuserer på barn i alderen 6 – 10 år som målgruppe. Skolenes landsforbund mener 

at det er viktig å styrke kulturskoletilbudet også til elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 

 

Finansiering 

 

Skolenes landsforbund gikk i sin tid sterkt mot avviklingen av ordingen med øremerkede 

tilskudd til kulturskolene. Vi ser ikke at det er noen umiddelbar vei tilbake til en slik ordning, 

og støtter derfor forslaget til en todelt statlig tilskuddsordning.  

Skolenes landsforbund forutsetter at det innføres en maksimalgrense for foreldrebetaling. 

I den grad kulturskoletilbudet integreres i SFO, må foreldrebetalingen begrenses til ordinær 

SFO-avgift. I et perspektiv med helhetlig skoledag for alle,  må tilbudet være gratis. 

 

Organisering og innhold 

 

Skolenes landsforbund støtter ikke at spesielt talentfulle barn (eller endre barn heller, for den 

saks skyld) tas ut av ordinær grunnskoleopplæring i hele eller deler av fag, for å gis særskilt 

opplæring i kulturskoleregi. Som en konsekvens av denne holdningen blir spørsmålet om 

betaling for et slikt tilbud irrelevant. 

Skolenes landsforbund legger til grunn at et styrket kulturskoletilbud må ha et bredt tilbud 

innen ulike kunst- og kulturformer. Ikke minst er det viktig å gi tilbud innen kulturuttrykk som 

avspeiler et flerkulturelt samfunn. 

 

Personalet 

 

Skolenes landsforbund er enig med utvalget i at det er nødvendig å styrke de estetiske fagenes 

plass og status i grunnskolen. En nærmere samorganisering av ordinær grunnskole og 

kulturskole har mange fordeler. En åpenbar fordel er at dette vil gjøre det mulig for økte  
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stillingsstørrelser for lærere med kompetanse i estetiske fag. I den forbindelse er det viktig at 

dette personalet får god tilgang til etter- og videreutdanning. 

I forhold til integreringen med SFO, er det viktig at kulturskoleaktiviteten ikke går på 

bekostning av de som allerede arbeider her. Økt omfang av kulturskoletilbudet i skolen og SFO 

må derfor følges av økte personellressurser samlet sett. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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