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KULTURSKOLEMANIFESTET

BYGGER PÅ 
BØRNEKONVENTIONEN OG 

UNESCOS 
RETTIGHEDSERKLÆRINGER

KAN VÆRE ET VÆRKTØJ FOR 
NORDISK MINISTERRÅDS MÅL 
ANG. INKLUSION OG LÆRING

KAN BIDRAGE TIL AT 
NEDBRYDE SOCIALE, 

KULTURELLE OG RELIGIØSE 
BARRIERER - MEDVIRKE TIL 

AKTIV SAMFUNDSDELTAGELSE 
OG DERVED STYRKE 

DEMOKRATIET

KAN SES SOM 
KULTURSKOLERNES RESPONS 

PÅ DEN STIGENDE POPULISME

KAN BLIVE KULTURSKOLERNES 
DEMOKRATISKE ANKER, HVOR 
DERES BETYDNING SOM RUM 
FOR DEMOKRATISK LÆRING 

UDTRYKKES



Vi fandt viden og inspiration



PEST – En
omverdens-

analyse



UNESCO’s 
Kulturkonvention

Konventionens mål er:

• At kulturel mangfoldighed er et iboende træk ved 
menneskeheden

• At beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed

• At skabe forudsætninger for, at kulturerne frit kan 
udfolde sig og indgå i et samspil til gensidig berigelse

• At skabe interkulturalitet for at udvikle samspillet 
mellem kulturer med henblik på at bygge broer mellem 
folk

• At fremme respekten for de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed og bevidsthed om værdien heraf på 
lokalt, nationalt og internationalt plan



A matter of 
faith



Til deg som er 
barn eller ung i
Norden



Prinsippene

Prosjektet «Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet - KIL» et nordisk kulturskoleutviklingsprosjekt
bestående av ti nordiske kulturskoler – har arbeidet fram følgende erklæring som sammenfatter våre tanker og
visjoner for et inkluderende samfunn og kulturskolens rolle, forpliktelser og aktiviteter i dette arbeidet.

1. Kunst og kultur skaper arenaer for tilhørighet, fellesskap og deltakelse som er en forutsetning for det nordiske
demokratiet.

2. Kulturskolen er en vigtig bidragsyter i det helhetlige oppvekstløpet der barn og unge dannes som mennesker, 
utvikler kunnskap og tilhørighet og finner sin egen stemme i samfunnets fellesskap.

3. Kulturskolens verdisyn bygger på menneskerettighetserklæringen, og skal se hvert menneske som en ressurs.
4. Kulturskolen skal være et tilgjengelig sted i barn og unges liv, for kunst og kulturopplevelser, for personlig, 

sosial og kunstnerisk vekst og utvikling, uavhengig av kjønn, sosial klasse, etnisitet, legning, økonomi og
opprinnelse.

5. Kulturskolen skal ha en struktur og tilby aktiviteter som fremmer deltagelse av alle grupperinger slik at 
rettigheten til å kunne delta i kunst- og kulturlivet bliver reell. Kulturskolen skal benytte de mulighetene som
ligger i den digitale utviklingen.

6. Kulturskolen skal være i kontinuerlig utvikling. Kulturskolen skal være bærer av kontinuitet og tradisjon, men 
også være i forkant av kunst- og kulturutviklingen og relevant i det samfunnet den springer ut fra.



Anbefalinger

Prosjektet «Kulturskolen 
som inkluderende kraft i 
lokalsamfunnet - KIL» har 
på bakgrunn av sitt arbeid
laget noen anbefalinger 
til politikere og andre 
som har innflytelse på 
hva fremtidens 
kulturskole skal være.

«Vi må først og fremst ta 
utgangspunkt i at alle 
mennesker er en ressurs, at 
alle har noe å bidra med».



Anbefalinger på nordisk nivå
At kulturskolene må ses som en naturlig samarbeidspart og bidragsyter
i utøvelse av kulturpolitikk. Kunst og kulturopplæring legger viktige
premisser for kultursektoren, og må beregnes inn i det politiske 
arbeidet.

At nordisk ministerråd må ta til orde for en felles nordisk 
kulturskolepolitikk ved å legge til rette for

• erfaringsdeling på nordisk nivå gjennom lærerutveksling og 
kompetanseutvikling

• ressursutveksling, opprette praksisplasser i Norden

• nordisk kartlegging av kulturskolekompetanse

• samarbeid om utdannelse(r)

• at alle kommuner skal ha et fullgodt kulturskoletilbud for å 
imøtekomme alle barns rett til kunst og kultur!



Anbefalinger 
på nasjonalt 
nivå

At alle nordiske land arbeider for lik tilgang til 
kulturskole for alle barn og unge uavhengig av bosted i 
Norden.

At det blir et større samarbeid mellom kulturskoler og 
andre kommunale enheter, relevante organisasjoner, 
fagmiljø og aktører og at dette gjenspeiler
representasjonen av samfunnet.

At kulturskolen i større grad samarbeider med 
foreninger som fremmer inkludering og integrering.

At kulturskolen benytter sitt potensiale i å være 
brobygger og en inkluderende kraft i lokalsamfunnet.



Anbefalinger 
på lokalt og 
regionalt nivå

At hver kommune utarbeider lokale 
handlingsplaner med utgangspunkt i det 
nordiske kulturskolemanifestet.

At ledere, ansatte og samarbeidspartnere i 
kulturskolen gjenspeiler og representerer
mangfoldet i samfunnet.

At kommunene legger til rette for samarbeid
med ideelle foreninger som kjenner til og har 
kompetanse i forhold til etnisitet og som kan 
videreformidle samarbeid med frivillige og 
tjenester.



MANIFESTET

Snart på dit sprog og tilgængeligt
i din kommune, på din skole ..!



Paneldebat med 4 medskabere af manifestet


