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Nei til avvikling av Kulturskoletimen 
 
SEF er svært glad for at Kulturskoletimen nå er satt i gang i mange kommuner, og vil på det 
sterkeste protestere mot avvikling av dette tiltaket, slik budsjettforslaget fra regjeringen 
innebærer. Med den forespeilte tildelingen fra regjeringen Stoltenberg II på 180 mill. og 245 nye 
kulturskoleårsverk, representerer kulturskoletimen en enestående satsing på dette skoleslaget.  
 
Kulturskoletimen må opprettholdes av følgende grunner: 
 
- Kulturskoletimen har skapt forventninger om økt bevissthet og forståelse for at opplæring i 

kunstfag er viktig for alle barn. Å avvikle Kulturskoletimen nå vil være et svært dårlig signal 
til alle de barna som har gledet seg til å få del i tilbudet, til foreldre, og til kulturskoler over 
hele landet som har tilsatt nye lærere og brukt tid og krefter på å utvikle gode tilbud.  
 

- Kulturskoletimen vil bidra til en bredere rekruttering til kulturskolen enn det som er tilfelle i 
dag. Forskning peker på at kulturskolen hovedsakelig rekrutterer barn fra 
middelklassefamilier med høyt utdanningsnivå, at barn fra familier som karakteriseres som 
fattige faller utenfor kulturskoletilbudet, at mange ikke kjenner til kulturskoletilbudet, og at de som 
vet at det finnes et kulturskoletilbud har få formeninger om hvilke fordeler deltakelse i kulturskolen 
har for deres barn.1 En gratis kulturskoletime i SFO- tiden og på grunnskolens arena vil svekke de 
barrierene som bidrar til skjev- rekruttering til kulturskolen. 

 
- Kulturskoletimen vil bidra med økt kunstfaglig lærerkompetanse på grunnskolens arena. 

Kulturskolelærere har ofte høy kunstfaglig kompetanse. Dette er ikke tilfelle for musikk- og 
kunst & håndverkslærerne i grunnskolen. Her viser forskning at over halvparten av alle 
lærere som underviser i musikk- og kunst & håndverk på 1.- 4. trinn ikke har utdanning i 
disse fagene 2.  Når samarbeidet mellom grunnskolen, SFO og kulturskolen øker – slik 
Kulturskoletimen bidrar til – vil dette bane vei for kombinerte stillinger, og for at lærere med 

                                                
1 Se f.eks: Bjørnsen E.(2012): Inkluderende kulturskole. Utredning av kulturskoletilbudet i storbyene. 
Prosjektrapport nr. 5/2012. Agderforskning og Gustavsen K. og Hjelmbrekke S.(2009): Kulturskole for alle? 
Pilotundersøkelse om kulturskoletilbudet. Bø: Telemarksforskning. TF-rapport nr.255. 
2 Statistisk Sentralbyrå / Lagerstrøm (2007): Kompetanse i grunnskolen, Hovedresultater 2005/2006. Rapporter 
200721, Statistisk sentralbyrå 2007 
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høy kunstfaglig kompetanse kan undervise både i grunnskolen og kulturskolen. 
Kulturskoletimen er således et viktig bidrag til styrket lærerkompetanse i grunnskolens 
estetiske fag. 

 
De senere årene har vi sett hvordan nasjonale og internasjonale kunnskapsmålinger har satt 
kunstfagene på sidelinjen, både i grunnopplæring og i lærerutdanning. Fra politikernes side har 
nok ikke dette vært tilsiktet, men resultatene fra ulike målinger av elevkompetanse har en slik 
kraft at få skoleeiere velger å løfte fram dannelse, kreative egenskaper og estetiske dimensjoner i 
sine målformuleringer. I denne situasjonen trenger vi en visjon og noen samlende tanker om 
hvordan vi skal ivareta kunst- og kulturopplæringen i et samarbeid mellom grunnskole, 
kulturskole og SFO.  
 
Den gode fortellingen om dette samarbeidet handler om å sette eleven i sentrum for opplæringen. 
Det innebærer at grunnskolen tar på alvor sitt ansvar for allmennopplæringen i musikk og kunst 
& håndverk og sørger for god lærerkompetanse i disse fagene. Så kommer eleven til SFO og får 
anledning til å videreutvikle sine utøvende og skapende ferdigheter gjennom breddeorienterte 
tilbud i Kulturskoletimen. Kulturskoletimen vil - ettersom elevene vokser ut av SFO - generere 
etterspørsel etter mer spesialiserte kjerne- og fordypningstilbud i alle kunstfagene, og gir 
kulturskolen anledning til å bygge videre på den brede kompetansen eleven har utviklet i 
grunnskolen og gjennom Kulturskoletimen. Slik kan det faglige samarbeidet mellom SFO, 
grunnskole og kulturskole få stor betydning – både for elevens oppvekstvilkår og kompetanse, 
og for kvalitetsutvikling i opplæringen som helhet. Her er det stort rom for felles prosjekter 
mellom grunnskole og SFO/ kulturskole, der elevenes opplevelse, aktivitet, samhandling og 
kulturelle og kunstneriske uttrykk står i sentrum, og der grunnskolen virkelig blir en kulturarena. 
Resultatet er økt kvalitet i faglig arbeid og prestasjoner, og sterkere kunst- og kulturfaglig 
kompetanse hos elevene. Samtidig bidrar samarbeidet til å utvikle kulturskolen som ressurssenter 
i kommunene og til å bygge den kulturelle grunnmuren i lokalsamfunnene. 
 
Vårt krav er at regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig folkeparti sørger for at 
Kulturskoletimen igjen blir en satsing i budsjettet for 2014 og videre fremover. 
 
 
 
Med hilsen 
Samarbeidsforum for estetiske fag – SEF 3 
 
Signe Kalsnes 
styreleder      

                                                
3 Samarbeidsforum for estetiske fag, SEF, er en paraplyorganisasjon som arbeider for å styrke de estetiske fagene i 
opplæring og utdanning. SEF består av Kunst i skolen, Kunst og design i skolen og Musikk i Skolen.  
 


