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Høring i Endring I Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022
I Prop. 1 S (2021–2022) er det foreslått 1,7 mrd. kroner til videreutdanning for lærere over
denne posten. Vi er her svært glade for at Støreregjeringen vil prioritere at flere lærere
skal få videreutdanning i praktiske og estetiske fag innenfor denne rammen. Dette er i
tråd med intensjonene i Hurdals-plattformen om at regjeringen ønsker å gi flere lærere i
praktiske og estetiske fag videreutdanning.
Men intensjonen følges opp av praktisk politkk. Et bidrag til å styrke kompetansen i estetiske
fag i grunnskolen, og samtidig arbeide mot en mer koordinert kultur- og utdanningspolitikk,
kan være å benytte den kompetansen som kommunenes kulturskolelærere har. Derfor må
kulturskolelærere tilbys tilrettelagt PPU-utdanning gjennom etter- og
videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet». Læreplanverket for grunnskolen
appellerer til et samarbeid mellom grunnskolene og kulturskolen i fagene musikk, og kunst
og håndverk. Kulturskolens lærere kan være en viktig ressurs for grunnskolens undervisning
gjennom f. eks. felles prosjekter og bidra til å styrke kunst- og kulturopplæringen i
grunnskolen.
•

Vi ber derfor om at denne komiteen vedtar at det skal settes i gang et
Kunstfaglærerløft, og at det avsettes 15 millioner kroner til dette tiltaket i
statsbudsjettet for 2022.

Intensjonene i Hurdalserklæringen må også følges opp i skolepolitikken. Skolen har en viktig
rolle som formidler av kunnskap, ferdigheter og verdier knyttet til kunst og kultur. Kulturell
kompetanse kommer til å ha stor betydning for framtidas arbeidsliv, næringsliv og
samfunnsliv. Vi mener det må arbeides for å øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk,
kunst og kultur, og at alle de humanistiske fagene framover må betraktes som en sentral del
av grunnutdanningen og verdsettes høyere og styrkes ytterligere i hele utdanningsløpet.
•

•

•

Det må derfor innføre kompetansekrav for å undervise i musikk, og i kunst- og
håndverk, på samme nivå som for andre fag, dvs minimum 60 studiepoeng på
ungdomstrinnet og minimum 30 studiepoeng på trinnene 1 til 7.
I tråd med et bredere og mer helhetlig kunnskapssyn må det innføres følgende
grunnleggende ferdigheter, i tillegg til dagens fem ferdigheter:
- Læringsstrategier og motivasjon.
- Sosial, kulturell og estetisk kompetanse.
Grunnskolefagene musikk og kunst- og håndverk må bli fag som elevene kan
komme opp i til eksamen i 10. klasse i grunnopplæringen.

Et av de viktigste tiltakene for å sikre en bred representativitet blant våre fremtidige
kunstnere vil være å programfeste en sterkere statlig og kommunal satsing på kulturskolene.
Alle barn som ønsker det, må få gå på kulturskole.
•

Det er derfor viktig at det fastsettes en egen forskrift til opplæringsloven, som
blant annet regulerer krav til faglig nivå, kapasitet, og nivået for egenbetalingen
i kulturskolene. Vi ber om at det avsettes 1,5 millioner kroner til en utredning av
dette tiltaket i statsbudsjettet for 2022.
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•

Vi ber også komiteen følge oppfordringen og innspillet fra Norsk kulturskoleråd
om en ekstrabevilgning på 80 millioner kroner til kulturskoleutvikling.

Med vennlig hilsen

Hans Ole Rian
Forbundsleder
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