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Høring – Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning – 
kapittel 3 
 
Samarbeidsforum for estetiske fag, SEF, er en paraplyorganisasjon bestående av Kunst i skolen, Kunst 
og design i skolen og Musikk i Skolen. SEFs formål er å styrke de estetiske fagene i opplæring og 
utdanning.  
 
Vi er svært opptatt av kulturskolens utvikling og at den nye rammeplanen blir et godt verktøy for å 
fremme kulturskoleutvikling på måter som styrker den kulturelle grunnmuren og kommer hele 
lokalsamfunnet og enda flere barn og unge til gode. Vi støtter intensjonene i rammeplanens 
generelle del, og vil her kommentere de høringsspørsmålene som stilles i forbindelse med kapittel 3 i 
Rammeplanen. 
 

I. BRUA - innledning til fagplanene   
 I hvilken grad fungerer BRUA som en veiledning og inspirasjon i fagplanarbeidet for 

lærerne?  
Dersom BRUA skal ha en funksjon både som rammeplantekst og som hjelp i lærernes 
fagplanarbeid bør den i mye større grad utdype, tydeliggjøre og eksemplifisere intensjonene i 
rammeplanens generelle del (kap.1 og 2). Særlig gjelder dette de tre opplæringsprogrammene. 

  

 I hvilken grad tydeliggjør BRUA intensjonene i rammeplanens generelle del?  
Innholdet i BRUA virker tilfeldig og lite konsistent, og vi er usikre på hva som er intensjonen med 
denne innledende delen til fagplanene og hvilken funksjon den er tenkt å ha.  SEFs hovedinntrykk 
er at teksten inneholder mange løse og ubegrunnede påstander, at språket er ujevnt i stilen 
(noen ganger muntlig, andre ganger overdrevent akademisk), og at teksten inneholder begreper 
som er uklare og virker nokså tilfeldig valgt og derfor neppe bidrar til allmenn tydeliggjøring 
hverken for elever eller lærere i kulturskolen.  
 
Begrepet «brua» gir assosiasjoner til tilsvarende del i Læreplanen av 1997 (L97), der hensikten 
var å skape sammenheng mellom læreplanens generelle deler og fagplanene - ivaretatt gjennom 
overskrifter som fellesskap og tilpasning, oppvekst- og læringsmiljø, samt innhold og oppbygning 
av læreplanene for fag.  

 
Med det foreliggende høringsutkastets hovedfokus på «Læreren i kulturskolen» oppfatter vi 
ikke at BRUA bidrar til å tydeliggjøre intensjonene i rammeplanens generelle del eller å skape 
sammenheng mellom denne delen og fagplanene. Tvert imot ser vi at teksten på flere punkter 
både er innbyrdes selvmotsigende og på kollisjonskurs med intensjonene i kapittel 1 og 2. 
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Vi har følger kommentarer til konkrete deler av teksten i BRUA: 
 
Læreren i kulturskolen 
Under denne overskriften leser vi følgende påstander:  
 

- «Eleven vil komme til å like det læreren liker, ønsker å synge det læreren synger, og se den 
bildekunsten eller teaterforestillingen læreren liker» (BRUA s.6). Dette utsagnet er 
problematisk og står i sterk kontrast til verdigrunnlaget og kulturskolens formål slik det f.eks. 
er beskrevet i kapittel 1.2, 1.3 og 1.4.  

- «Han (læreren) organiserer undervisninga godt i en tydelig progresjon …». Påstanden står i 
motsetning til senere tekst om «To likeverdige pedagogiske modeller» der den ene ikke 
vektlegger progresjon som pedagogisk prinsipp. 

- «Læring har er sterk emosjonell komponent og den kloke lærer inngår i en sosial relasjon til 
hver enkelt elev.» Merkelig kobling (upresist språk) 

-  «Kulturskolelæreren kan stå i et dilemma mellom elevens ønsker om innhold, og sin egen 
normative innholdsekspertise» (dårlig språk) 

- «En normativ kulturell praksis innebærer at eleven får møte et innhold som har dybde, 
kvalitet, er egnet til forming, teknikktrening og refleksjon og er didaktisk tilrettelagt. Hva har 
datostempling og hva har bærekraft?» Uthevingen er vår, og vi stiller spørsmål både ved det 
pedagogiske grunnsynet (jfr. første strekpunkt ovenfor) og den språklige fremstillingen.  

- «Læreren må tenke over det asymmetriske forholdet til elevene …» Bør omformuleres. 
- «Som kunstpedagog er man også fagets forvalter. En har et ansvar for å videreføre 

tradisjoner, kjempe mot begrensninger i fagtilbudet, mot marginalisering av faget i 
samfunnet eller kutt i midler som går på kvaliteten løs.» Beskrivelsen gir assosiasjoner til en 
konserverende kunstpedagog-rolle. Slik vi ser det, mangler det en svært sentral side ved å 
være fagets forvalter: ansvar for faglig utvikling og nytenkning. 

 
Avsnittet om To likeverdige pedagogiske modeller anvender begreper som «den åpne, 
dynamiske pedagogiske modellen», «den lineære pedagogiske modellen» og «kunstfagets indre 
logikk». Begrepene virker tilfeldig valgt og påkaller neppe lesernes umiddelbare gjenkjennelse. 
Her mangler en diskusjon både om ulike fag-/kunstsyn og ulike pedagogiske grunnsyn og 
konsekvenser for undervisning.   
 
Programmene i kulturskolen 
Avsnittet beskriver grunnprogrammet på måter som står i kontrast til beskrivelsen i kapittel 1.7 
ved å hevde at dette programmet er tidsavgrenset og prosjektbasert. Begreper som 
«introduksjonsprogram» og «døråpner» gir i tillegg inntrykk av at grunnprogrammet ikke er et 
fullverdig program på linje med de øvrige, men kun har til hensikt å sluse elevene inn i 
kjerneprogrammet. Beskrivelsen er således ikke egnet til å beskrive det særegne ved dette 
programmet, og bidrar dermed indirekte til å undergrave den utviklingen av kulturskolen og 
kulturskolens undervisningstilbud som rammeplanens generelle del tar til orde for. 
 
I beskrivelsen av grunnprogrammet foreslår SEF at rammeplanen også tydeliggjør programmets 
potensial som en kultur- og samhandlingsarena, der det eksempelvis er mulig for foreldre og 
barn å delta sammen. Undervisningstilbud som retter seg mot både barn, ungdom og voksne vil 
både kunne motvirke den stadig sterkere institusjonaliseringen av barndommen og gi foreldre og 
barn en felles arena for aktivitet og samhandling.   
 
Beskrivelsen av kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet sier ingenting om innhold. For 
en utenforstående som ikke kjenner kulturskolen vil disse avsnittene fremstå som meningsløse. 
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De to siste avsnittene på s.11 virker malplassert fordi det ikke er lignende beskrivelser for de to 
foregående programmene.  

 
 
Eleven i kulturskolen 
Til tross for overskriften sier avsnittet lite om eleven, om hva som er karakteristisk for dagens 
barn og unge, og hvordan kulturskolen skal møte elevene. Hvordan skal f.eks. kulturskolen møte 
dagens elever som fra tidlig alder både har tilgang til et mangfold av kunst- og kulturuttrykk og 
selv kan være aktive og skapende uten at dette krever formell opplæring eller utdanning?  
Fokuset i dette avsnittet er (igjen) i hovedsak på læreren, undervisningen og kulturarven. Teksten 
oppleves som en gjentakelse av innholdet i Læreren i kulturskolen.  

 
Kunnskap i kulturskolen 
Det er positivt med et fokus på kunnskapsbegrepet, men igjen skjemmes teksten av mange 
påstander som fremstår som udiskutable sannheter. Et eksempel er dette: «Den indre 
forestillingen er en nøkkel for selvutvikling og innsikten som uttrykkes er universell.» (s.14).    

 
 Ytterligere kommentarer til BRUA?   

 
SEF foreslår at BRUA skrives helt om.  Alternativt at den tas ut av rammeplanen. 
 
Dersom BRUA skal ha en funksjon som rammeplantekst bør den i mye større grad utdype, 
tydeliggjøre og eksemplifisere intensjonene i rammeplanens generelle del (kap.1 og 2) og de 
organisatoriske og pedagogiske konsekvensene av disse.  
 
Først og fremst må de tre programmene i kulturskolen beskrives på måter som underbygger, 
utdyper, tydeliggjør og eksemplifiserer intensjonene i rammeplanens generelle del. Dernest må 
BRUA skrive frem kulturskolen som ressurssenter, og hvordan de ulike fagene kan bidra til denne 
utviklingen. Dette bør være det mest sentrale innholdet i BRUA, og programmene må beskrives i 
den rekkefølgen de har i den generelle delen – både i BRUA og i de enkelte fagplanene.  
 
Dersom det skal gi mening å snakke om læreren i kulturskolen, bør et slikt avsnitt komme lenger 
ut i BRUA og problematisere det økende mangfoldet i kulturskolelærerrollen og endringene i 
kulturskolelærernes oppgaver som følge av det brede undervisningstilbudet og intensjonen om 
utvikling av kulturskolen som ressurssenter. 
 
Beskrivelsen i høringsutkastet fremstår som intern. Rammeplanen er et offentlig dokument som 
må kunne leses og gi mening både for kulturskolens ansatte, elever, foreldre, for politikere, 
forvaltere og andre interesserte. Dokumentet må derfor utformes på en måte som også gir 
mening for lesere som ikke kjenner kulturskolens undervisningstilbud. I BRUA vil det være 
naturlig å presentere de mest sentrale fagene i fagtilbudet, og hva som er hovedinnretningen i 
disse. Eksempelvis bør det fremgå at hovedinnholdet i kjernetilbudet MUSIKK er opplæring på et 
instrument og i ensembler, at det i kjernetilbudet DANS inngår ulike danseformer som klassisk 
ballet, jazzdans og urbane danseuttrykk, og at det i kjernetilbudet VISUELL KUNST arbeides med 
form, farge, materialer, redskaper og teknikker i eksempelvis maling, foto og video. Tilsvarende 
kortfattede beskrivelser bør også finnes for de øvrige programmene. 
 
En funksjon som BRUA også burde ha, men som høringsutkastet i liten grad bærer preg av, er å 
skrive kulturskolefagene inn i vår tid og fremtid – særlig mht. endringer som vil og må følge av 
vårt flerkulturelle samfunn og ikke minst mht. barn og unges forhold til den digitale verden og de 
utfordringer og muligheter som den teknologiske utviklingen byr på – også i kunstopplæring.   
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Med tanke på at det parallelt med kulturskolens rammeplanarbeid foregår et arbeid knyttet til 
fremtidens skole, der de ulike fagmiljøene er utfordret på spørsmål om hva som skal være 
grunnopplæringens fremtidige fag, faggrenser og faginnhold, hadde det vært spennende om 
kapittel 3 i kulturskolens rammeplan også stimulerte til nytenkning om kulturskolens innhold,  
om hva som bør karakterisere kunstfaglig og kulturell kompetanse for fremtiden og hvilke 
konsekvenser dette kan få for kulturskolens virksomhet. Tydeligere og mer overordnede 
intensjoner i rammeplanens kapittel 3 vil kunne stimulere kulturskolene til mer nytenkning når 
de enkelte fagplandelene skal utvikles og kommunene skal i gang med lokalt planarbeid. 
 
I BRUAs omtale av kulturskolen som ressurssenter (s.20) foreslås det å organisere 
ressurssenteret «som en selvstendig enhet med definerte oppgaver og tillagt ansvar og 
ressurser» og med en egen daglig leder. Vi oppfatter at dette forslaget er i strid intensjonen om 
kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter slik den er beskrevet i kapittel 1.5. SEF mener dette 
er svært problematisk og vil advare mot en slik tenkning. Ressurssenteret bør være en integrert 
del av hele virksomheten ved at hver enkelt kulturskolelærer -  gjennom sin undervisning, 
utøvende virksomhet og øvrige oppgaver, og sammen med sine elever og kolleger – bidrar til å 
utvikle kulturskolens innhold, kompetanse, utadrettede virksomhet og samarbeid med andre 
aktører. Ikke minst bør utviklingen av kulturskolen som ressurssenter medføre at kommunene 
oppretter kombinerte stillinger der kulturskolelærere kan få fulle stillinger med 
undervisningsoppgaver både på dag- og kveldstid, f.eks. i grunnskole og kulturskole.  

 

 
 

2. FAGPLANENE – generelle kommentarer: 
 
Vi velger i det følgende å gå detaljert inn i fagplanen for musikk. Mange av kommentarene til denne 
planen vil også være relevant for de andre fagplanene. Særlig gjelder det beskrivelsen av de tre 
programmene (grunn-, kjerne- og fordypningsprogrammene), der det er vanskelig å få tak i hva som 
er det særegne ved hvert enkelt program innenfor det enkelte fagområde. Beskrivelsen bør i større 
grad tydeliggjøre hva som er innholdet i hvert av disse, fremfor å starte med å beskrive hvilke elever 
de ulike programmene henvender seg til og hvor lenge elevene forventes å være i programmene.  
Sannsynligvis kunne beskrivelsen av de tre programmene vært ivaretatt bedre ved å gi fagplanene en 
annen oppbygning og struktur, der hvert enkelt program beskrives med mål, innhold og organisering.  
 
Fagplanene benytter ulike typer mål og målformuleringer for å beskrive hva elevene skal lære eller 
kunne. I musikkfaget opereres det i stor grad med læringsmål som er utformet som kompetansemål 
(eleven kan … ), til tross for at det er velkjent hvilke begrensninger kompetansemål gir mht. å kunne 
beskrive affektive sider ved elevens læring og utvikling – altså sentral musikkfaglig kompetanse. Ved 
å ha et så stort fokus på kompetansemål, bidrar også musikkplanen til et overdrevet fokus på 
målbare kunnskaper og ferdigheter. I fagplanen for visuell kunst anvendes mer åpne 
målformuleringer som ikke utelukkende definerer elevens kompetanse. Her er det også rom for 
prosessmål, eksempelvis eleven har arbeidet med … , eleven har sett … , eleven har deltatt på … 
Fagplanene bør gjennomgås mht. en mer konsekvent bruk av måltyper, - formuleringer og – nivåer.  
 
Kapitlene om vurdering for læring burde også fått en mer generell utforming fremfor å variere så 
mye fra fag til fag. 

 
Avsnittene Fokus for læreren og Forventninger til lærer hører ikke hjemme i en fagplan og bør 
fjernes. 

 



5 

 

Språklig kan rammeplanen ha godt av en gjennomgang med tanke på at teksten skal kommunisere 
godt til både lærere, elever, foreldre, politikere og samarbeidspartnere utenfor kulturskolen. Teksten 
bærer i alt for stor grad preg av løse påstander. Vi vil anbefale at man forsøker å lese hele kapittel 3 
med et «utenfra-blikk» for å oppdage i hvor stor grad «tatt-for-gittheter» preger teksten. For 
utenforstående vil sannsynligvis store deler av kapitlet fremstå som ganske uforståelig og lite 
informativt. Da tjener det heller ikke hensikten som rammeplanen skal ha mht. å gi gode føringer for 
det lokale læreplan- og utviklingsarbeidet. 

 
Hovedinntrykket er at hele kapittel 3 skjemmes av mangel på en gjennomtenkt og gjennomarbeidet 
læreplanstruktur. I forkant av læreplanarbeidet burde det eksempelvis vært lagt føringer for hvilke 
momenter hvert kapittel skulle inneholde, for bruk av ulike måltyper og -nivåer, for detaljeringsnivå i 
beskrivelsen av den enkelte læreplan, og for hvordan fagplanene skal bygge videre på innhold og 
prinsipper i læreplanens generelle deler - kapittel 1 og 2.  
 
 

FAGPLAN FOR MUSIKK 
 
KapitteI 1 - Innledning  
- I hvilken grad danner fagplanen et godt utgangspunkt for lokale læreplaner og lokalt 

rammeplanarbeid?  
Innledningen er unødvendig lang og «pratsom». Kort ned og stram inn!   
 
Kapittel 2 - Faghjul  
- I hvilken grad tydeliggjør faghjulet overordnede handlinger i faget og undervisningens innhold?    
Begrepene i faghjulet er gjenkjennelige som overordnede handlinger (aktivitetsformer) i faget, men 
de overlapper hverandre i noen grad. Musisere rommer både å skape og å utøve, mens å skape ikke 
nødvendigvis rommer å komponere. Her kunne man med fordel benyttet og bygd videre på 
aktivitetsformene i grunnskolens musikkfag: musisere, komponere og lytte.  
Det er imidlertid uklart hvordan begrepene i faghjulet forholder seg til begrepene kulturkontekster 
og situasjonskontekster. 
 
Kapittel 3 - Mål for musikkopplæringen  
- I hvilken grad beskrives målene for opplæringen tydelig nok for videre konkretisering i lokal 

læreplan for faget?  
Målene er overordnede og gir muligheter for videre konkretisering 
 
Kapittel 4 - Tre programmer  
- I hvilken grad konkretiseres de tre opplæringsprogrammenes form og innhold slik at muligheten i 

de ulike programmene blir tydeliggjort gjennom fagplanen?    
Konkretiseringen av grunnprogrammet og fordypningsprogrammet er mangelfull. Fagplanene bør 
følge samme struktur som i rammeplanens første deler og beskrive grunnprogrammet først, deretter 
kjerneprogrammet og til slutt fordypningsprogrammet. Videre bør beskrivelsen av de tre 
programmene balanseres, slik at beskrivelsen av grunnprogrammet og fordypningsprogrammet 
utvides, mens beskrivelsen av kjerneprogrammet slankes betraktelig. Nivådelingen som fagplanen 
legger opp til i kjerneprogrammet fungerer dårlig. I kapittel 3 bør man heller si noe mer overordnet 
om hvordan progresjon kan forstås. 
 
Grunnprogrammet er for dårlig og tradisjonelt tenkt (side 61), og teksten her ligner til forveksling 
tilsvarende tekst i BRUA. Beskrivelsen signaliserer at innholdet knyttes til undervisning og prosjekter 
på et lavt faglig nivå. Dette harmonerer som tidligere nevnt dårlig med intensjonene i rammeplanens 
generelle del, og bygger heller ikke opp under et godt samarbeid mellom kulturskolen og andre 
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instanser. Igjen finner vi formuleringer om at programmet består av tidsavgrensede prosjekter, og 
signaler om at intensjonen er å sluse elevene inn i kjerneprogrammet (s.61).  
 
Beskrivelsen av fordypningsprogrammet er mangelfull og sier ikke noe om innhold, faglige 
profileringer, genrer osv. Består fordypningen i musikkfaget kun av mer instrumentalundervisning, 
eller åpner det også for bi-instrumenter, ensemblespill og støttefag som f.eks. gehørtrening og 
musikkorientering? Beskrivelsen av dette programmet bør åpne for, og stimulere til at kulturskoler 
kan utvikle fordypningsprogrammer med ulike profiler.  
 
Kapittel 5 - Innhold   
- I hvilken grad er beskrivelsen av innhold i faget et godt utgangspunkt for innholdet i lokal 

læreplan?  
I beskrivelsen av kjerneprogrammet i kapittel 4 fungerer nøkkelkompetansene som svært sterke 
føringer for innhold. Dette svekker strukturen i musikkplanen, og kapittel 5 fremstår mer som et 
haleheng til kapittel 4 enn et selvstendig kapittel. 
 
Det virker unødvendig uklart og rotete å først beskrive fagets innhold gjennom de mange begrepene 
(aktivitetsformene) i faghjulet, for deretter å innføre helt andre begreper (aktivitetsformer) for å 
beskrive nøkkelkompetanser i faget (kap.4). Hvorfor bytte ut begrepet lytte med høre? Og hvorfor 
definere begrepet lese så snevert? Her burde man se til læreplanen i musikk for grunnskolen og 
hvordan den grunnleggende ferdigheten å kunne lese i musikk defineres langt videre enn det som 
omhandler å kunne forholde seg til notasjon. Hvorfor bruke et ord som lage som ikke gir noen 
assosiasjoner til musikk når man kan bruke innarbeidede begrep som skape eller komponere? SEF 
foreslår å fjerne disse begrepene i beskrivelsen av nøkkelkompetanser. 
 
Det samlede inntrykket er at musikkplanen er for styrende når det gjelder innhold, særlig mht. 
kjerneprogrammet. Dette gir kulturskolene lite frihet til egne valg. Planen bør bli kortere og mer 
prinsipiell, og dermed gi større frihet til lokalt plan. 
 
Kapittel 6 - Arbeidsformer og organisering  
- I hvilken grad er beskrivelsen av ulike arbeidsformer og organisering av tilbudene til nytte for 

videre utarbeidelse av planer lokalt?  
Beskrivelsen av arbeidsformer er noe mangelfull idet planen kun nevner notebasert og gehør-
/improvisasjonsbasert tilnærming. I kapittel 2 beskrives faghjulet og en rekke aktivitetsformer i 
musikkfaget. Disse fungerer også som arbeidsformer i faget.  
Elevmedvirkning beskrives feilaktig som en organiseringsform der elever underviser andre elever (s. 
58). Vi vil hevde at elevmedvirkning er et undervisningsprinsipp som handler om demokratisering og 
at elevene deltar i diskusjoner, valg og avgjørelser knyttet til deres egen opplæring. 

  
Kapittel 7 - Vurdering for læring  
- I hvilken grad er beskrivelsen av ulike vurderingsformer med på å åpne for hvordan en kan 

benytte vurdering for bedre læring?  
Det er positivt at fagplanen trekker frem både læringsstøttende tilbakemeldinger, elevrespons og 
utviklingssamtaler.  
SEF vil understreke at det er viktig at Kulturskolen ikke skal utvikles til en testarena, og at eventuelle 
grads- og diplomprøver må brukes pedagogisk for å motivere elevene - justert inn mot hva som 
gagner den enkelte elev. Det bør legges vekt på at elevene – som del av ordinær undervisning - får 
erfaring med ulike former for musikkformidling for ulike publikumsgrupper. Dette er mer i samsvar 
med formålet for kulturskolens opplæring der elevene skal «lære, oppleve, skape og formidle 
kulturelle og kunstneriske uttrykk.» 
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Kapittel 8 - Lokaler og utstyr  
- I hvilken grad viser dette kapittelet en tydelig retning for ønskede rammevilkår for faget?    
Kapittel 8 lister opp mange krav til rom og utstyr for musikkundervisningen som det – til tross for de 
gode intensjonene - vil være vanskelig for mange kulturskoler å etterkomme. Her kunne fagplanen – i 
tråd med intensjonen om kulturskolen som ressurssenter - med fordel ha oppfordret til (og kanskje 
også gitt eksempler på) at kommunene og kommunens ulike skoler og kulturinstitusjoner kan 
etablere en fleksibel delingskultur knyttet til anskaffelse og benyttelse av rom og utstyr. 

 
Om fagplanen i musikk generelt   
Om sammenheng kap. 1,2 og fagplanen  
- I hvilken grad ivaretas sammenhengen fra kapittel 1 og 2 tydelig nok i fagplanen for musikk? 
I for liten grad.  Særlig gjelder dette beskrivelsen av grunnprogrammet og kulturskolen som 
ressurssenter. Her virker det som om intensjonene i rammeplanens kapittel 1 og 2 heller ikke er 
ivaretatt. 

  
Om detaljeringsnivå  
- I hvilken grad er fagplanen for musikk på et detaljeringsnivå som kan danne et godt 

utgangspunkt for lokale læreplaner?  
Fagplanen er for detaljert og styrende når det gjelder innhold. Dette gir kulturskolene liten frihet til 
egne valg. Planen bør kortes ned og bli mer prinsipiell og overordnet, og dermed gi større frihet til 
lokal utforming og planarbeid. 

  
Om samsvar i begrepsbruk  
- I hvilken grad er det tilstrekkelig samsvar i begrepsbruk mellom generell del, innledning til 

fagplanen (Brua) og fagplanen for musikk?  
Fagplanen og BRUA preges av mange og tilfeldige begreper.  Særlig mener vi det er uhensiktsmessig 
å bruke en rekke begreper for å beskrive faghjulet (innhold og aktivitetsformer i musikkfaget), og 
deretter en rekke nye begreper for å beskrive nøkkelkompetanser i faget. Dette bør det ryddes opp i. 
 
Om kulturskolen som ressurssenter  
- I hvilken grad er kulturskolen som ressurssenter tydeliggjort i fagplanen for musikk?  
Slik vi oppfatter det er kulturskolen som ressurssenter – i den betydningen som fremgår av kapittel 1 
og 2 – ikke berørt i fagplanen for musikk. Vi savner særlig en beskrivelse av hvordan lokal forankring 
av arbeidet med Den kulturelle skolesekken og modeller for sterkere elev-involvering kan foregå i og 
utvikles gjennom musikkfaget i kulturskolen og i et samarbeid mellom grunnskolen og kulturskolen. 
Her kan eksempelvis utviklingsprosjektet OASE – som en rekke kulturskoler har medvirket i - vise vei. 
I tillegg burde fagplanen løfte frem ulike modeller for samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen 
– både om musikkfaget og musikk i tverr- og flerfaglige sammenhenger. Det vil også være naturlig 
med tilsvarende beskrivelse for samarbeid mellom kulturskolen og barnehagen og kulturskolen og 
andre virksomheter i kommunene, eksempelvis flyktningemottak. 
 

Vi ser frem til det videre arbeidet med rammeplanen! 

Med hilsen 

 

Samarbeidsforum for estetiske fag - SEF 

Signe Kalsnes 

styreleder 

 


