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Til de nordiske kulturministre

Globaliseringsprojekt inden for kulturområdet – ekstra bevilling DKK

2 millioner

Kultur- og uddannelsesudvalget i Nordisk Råd følger med stor

interesse de initiativer, der bliver lanceret fra Nordisk Ministerråds

side på kulturområdet ikke mindst i forbindelse med det islandske

formandskabsprogram for 2009.

Med henvisning til Nordisk Ministerråds budget for 2009 vedtaget i

samarbejde mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd vil udvalget med

denne henvendelse stærkt anbefale, at den ekstra bevilling inden for

globaliseringsinitiativet på DKK 2 millioner, der er øremærket til

kulturområdet skal gå til satsninger inden for kultur i skolen.

I den islandske sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i

globaliseringens tid nævnes på side 15, at ministrene vil arbejde for at der

udarbejdes en oversigt over kunstundervisningens rolle i de nordiske

skolesystemer. Og at dette vil blive gennemført i regi af UNESCO-tiltaget

The Cultural Greenhouse.

Nordisk Råd er bekendt med, at der allerede foreligger en egentlig

projektbeskrivelse, der har til formål at kortlægge udfordringer og

muligheder inden for kreativitet i uddannelserne, og at beskrivelsen ligger

inden for rammerne af Cultural Greenhouse. Den tværgående kortlægning

omfatter flere af de nordiske lande, fx Island, Norge og Finland og er et helt

afgørende skridt i retning af nordisk koordinering og samarbejde på kultur-

og skoleområdet.

Herudover har Kultur- og uddannelsesudvalget noteret sig, at de nordiske
kulturministre tillige i deres globaliseringsinitiativ DET KREATIVE NORDEN -
svar på globaliseringens udfordringer har medtaget et tiltag omkring at der
gennemføres en nordisk satsning på samarbejde mellem kulturinstitutioner
og skoler. Og at man vil fremme udvekslingen af projekter, skolelever og
kunstnere.

Udvalget finder at kulturministrenes satsninger er meget interessante og
særdeles vigtige, hvis Norden også i fremtiden skal være en global
vinderregion. Forskningen viser at innovation og kreative fag i skolen kan
være med til at sikre et højt uddannelses- og vidensniveau både bogligt og
kreativt blandt børn og unge og at det eksempelvis kan give bedre PISA-
resultater. Men der mangler i høj grad viden om, hvad der skal til for at de
kreative fag sikres de bedst mulige vilkår i skolesystemet.
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Den førnævnte kortlægning opfulgt af et fælles-nordisk videns /
forskningsprojekt inden for kultur i skolen kan være med til at sikre dette.

Afslutningsvis vil udvalget gerne understrege at udbredelsen af Kulturskoler
og kunst- og undervisningkonceptet ’Den kulturelle Skolsekken’ i Norge tillige
er unikke og meget succesfulde satsninger, der også bør indgå i
kortlægningen, og som kan tjene som inspiration og være best-practice
eksempler for de øvrige nordiske lande. Udvalget ser meget gerne, at Kultur-
skole ordningen i Norge på sigt spredes og bliver til nationale satsninger i
hele Norden.

På baggrund af ovennævnte vil Kultur- og uddannelsesudvalget opfordre
til at de nordiske kulturministre øremærker ekstra bevillingen på DKK 2
millioner til kortlægning og forskningsprojekt omkring kunstundervisningens
rolle i de nordiske skolesystemer.

Kultur- og uddannelsesudvalget vil meget gerne give videre indspark til dette

område og ser frem til fortsat dialog med de nordiske kulturministre.

Med venlig hilsen

Kultur- og uddannelsesudvalget i Nordisk Råd
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