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En seier og ny innsikt 

 
Den 14. juni 2013 var en gledens dag. Da vedtok Stortinget å etablere Formgiving som eget 
studieforberedende utdanningsprogram. Mange års kamp på mange plan og godt samarbeid 
om Formgivings-konferansen og Ildsjelprisen har gitt resultat. Det føles godt! Men selv om 
utdanningsprogrammet nå blir synlig i strukturen, må vi fortsatt stå på for å få mange skoler 
til å tilby programmet til elevene. Kanskje blir navnet på utdanningsprogrammet endret, 
men det viktigste er at elevene får et godt tilbud som kombinerer formgiving og allmennfag. 
Det er en kombinasjon som er framtidsrettet enten studentene vil bli kunstner, designer, 
arkitekt, ingeniør, lege, lærer eller andre yrker der visualisering og materialitet står sentralt. 

 

To dager før stortingsvalget 9. september offentliggjorde Kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen sammensetningen av en ekspertgruppe som skal vurdere det samlede kunst- og 
kulturtilbudet i skolen. De skal blant annet se på hvordan de ulike kulturtilbudene kan virke 
best mulig sammen. Dette arbeidet er en oppfølging av: Stortingsmelding 20 (2012-2013) På 
rett vei fra Kunnskapsdepartementet og Kulturutredningen 2014 (NOU2013:14) fra 
Kulturdepartementet. Det er flott at en ekspertgruppe blir nedsatt, men det er urovekkende 
at ekspertgruppen har en overvekt av representanter fra musikkfeltet og få fra skoleverket.   

 

Vi skal følge nøye med og passe på at ekspertgruppen ikke svikter de obligatoriske 
skolefagene. Skolen er en inkluderende læringsarena for alle barn, og det er flott at skolen 
kan samarbeide med kulturlivet utenfor. Men dette kan aldri erstatte tilsetting av kvalifiserte 
lærere i Kunst og håndverk og Musikk som kan undervise elevene over tid. I sin helt ferske 
masteroppgave: Skolelederes verdsetting av læreres fagkompetanse i Kunst og håndverk, 
presenterer Catrine Lie ny innsikt i hvordan skoleledere prioriterer faget og lærernes 
kompetanse. Skoleledere har ikke gjort nok for å ansette kvalifiserte lærere som kan oppfylle 
læreplanene i Kunst og håndverk. Her ligger nøkkelen til et kulturelt kvalitetstilbud for alle 
barn i norsk skole. 
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