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Kulturskole for alle

- Regjeringen setter i gang en storstilt satsing på kulturskolen. Vi øker

den direkte støtten til kulturskolen og setter i gang forsøk mellom

kulturskolen og SFO for bedre samarbeid, sier kunnskapsminister Bård

Vegar Solhjell.

Det blir starten på kulturskoleløftet som skal gi alle barn som ønsker det et

kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.

Over 120 000 barn og unge går i kulturskole i Norge. Fra 2006-2009 fikk om lag

4 000 flere plass, men mange står fortsatt på venteliste. I opplæringsloven er

det slått fast at alle kommuner skal ha tilbud om kulturskole, men det er store

forskjeller mellom kommunene både når det gjelder tilbud og pris.

Regjeringens mål er at flere skal få utvikle sine talenter og få gode opplevelser med kunst og kultur. I skolen skal

kunst og kultur både ha en sentral plass som fag og kunnskapsområder, og kunne bidra til variasjon og

motiverende arbeidsmåter.

Tiltak for å sikre kulturskole for alle

I Kulturløftet 2 lovet regjeringen at kulturskolen skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid

kommuneøkonomi samtidig som man ønsker å utrede et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til

SFO/skole. Et samarbeid mellom kulturskole og SFO kan gi mange flere et kulturskoletilbud og gi mer kvalitet i

SFO. Det skal være rom for ulik lokal organisering av kulturskolen.

Et utvalg under ledelse av førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo, Theo Koritzinsky, skal utrede ”Et mer

omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole”. Mandat og øvrige utvalgsmedlemmer vil komme kort

tid etter valget, og utvalget vil levere sin innstilling våren 2010.

•

En ny øremerket støtteordning for å utvikle nye kulturskoletilbud. Dette kan eksempelvis være forsøk med nye

uttrykksformer, ny organisering av kulturaktiviteter og nye former for samarbeid med lokale kulturkrefter.

•

Lokale forsøk med kulturskoletilbud i SFO. Ulike modeller med og uten foreldrebetaling skal forsøkes ut.

Forsøk vil omfatte 7 000 - 10 000 barn.

•

Det bevilges midler til øremerket støtteordning og lokale forsøk med kulturskoletilbud i statsbudsjettet for

2010.

•
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