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Det står mye bra om å styrke de praktiske fagene i Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag-Fordypning-Forståelse. En fornyelse av
Kunnskapsløftet. Men hvem i all verden var det som kom på den merkelige ideen om å dele faget Kunst og håndverk i to på ungdomstrinnet?
Og hvem tillot at et så lite gjennomtenkt forslag fikk en så sentral plass i meldingen?

En stund trodde jeg det var Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som hadde presset fram forslaget om deling, men representanter derfra
avkrefter det. De fremhever at det er styrkingen av håndverket de har vært opptatt av. Da kan jeg ikke komme på noen annen mulig forklaring
enn at forslaget om denne delingen var en korttenkt og byråkratisk skrivebordsløsning.

At det nå er politisk vilje til å gi konkrete ressurser til å styrke håndverk i grunnskolen må forvaltes klokere. For det første må styrkingen starte
tidligere. Det er for sent å styrke håndverket bare på ungdomstrinnet. For det andre er lærernes faglige kompetanse og skolens rammefaktorer
helt avgjørende gjennom hele utdanningsløpet. Her er noen forslag som kan bidra til at elevene får den ønskede styrkingen i opplæringen i 
faget Kunst og håndverk:

1) Delingstimer
Sett av øremerkede ressurser til å dele elevgruppene, også på lavere trinn, slik at lærerne kan rekke å gi god under-visning i verkstedene.

2) Lærerkompetanse
Sett politisk press på skoleledere om å ansette kompetente lærere til å undervise i Kunst og håndverk.

3) Verksteder og materialer
Legg inn penger i lokale budsjetter til opprusting og vedlikehold av verksteder og til gode materialer.
Med slike forbedringer kan helheten i faget ivaretas. En slik helhet legger et godt grunnlag for de elever som ønsker å velge yrkesfag samtidig
som det også stimulerer til kreativt nyskapende arbeid. Det er når elevene får arbeide med det beste fra kunsten og det beste fra håndverket at
nye og miljøvennlige løsninger for framtiden kan vokse fram. 
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