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Forsiden: Maske modellert av elev ved Trondheim kulturskole 
Foto: Lucyna Czaplinska

I skrivende stund er “Meld. St. 20, På rett 
vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen” 
til behandling i kirke-, utdannings- og for-
skningskomiteen. Dato for behandling i 
Stortinget er satt til 14. juni 2013. Kunst 
og design i skolen (KDS) har sendt innspill 
og følgende syv merknader til komiteen:  
Generell del: KDS er enig i at det er be-
hov for en modernisering av den generelle 
delen av læreplanverket.Vi mener likevel 
at det er viktig å ivareta verdien av kultur 
og kreativitet i opplæringen for å utdanne 
hele mennesker.
Kunst og håndverk: KDS er tilfreds med at 
meldingen sier at kulturskoletimen på 1.-
4. trinn, som iverksettes fra høsten 2013, 
er et tilbud utover fag- og timefordelingen 
som bygger opp under satsingen på den es-
tetiske dimensjonen i opplæringen og støt-
ter kompetansemålene i Kunst og hånd-
verk og musikkfaget. Det er likevel viktig 
å peke på at det er det obligatoriske tilbu-
det i skolen som må bære hovedansvaret 

for undervisning i Kunst og håndverk og 
Musikk.
Eget utdanningsprogram for formgivings-
fag: Kunst og design i skolen støtter for-
slaget om et eget utdanningsprogram for 
formgivingsfag.
Kartlegging av utstyrssituasjonen: KDS 
støtter forslaget om å kartlegge utstyrs-
situasjonen i videregående opplæring.
Formgivingsfagene er avhengig av gode 
verkstedfasiliteter, noe som bidrar sterkt 
til utdanningens kvalitet.
Design og håndverk: I forbindelse med 
en eventuell innføring av Formgivingsfag 
som eget studieforberedende program, vil 
det etter vårt syn bli behov for endringer i 
Design og håndverk. 
Eksamen: I kapitel 7, tabell 7.1 kunnskaps- 
grunnlag i kvalitetsvurderingssystemet 
fremgår det at det er mulig å bli trukket ut 
til eksamen i alle fag. Dette samsvarer ikke 
med virkeligheten. Blant annet er Kunst 
og håndverk unntatt denne muligheten. 

KDS vil, som et steg mot større anerkjen-
nelse av faget, at elever på 10.trinn skal ha 
mulighet for å bli trukket ut til muntlig ek-
samen i Kunst og håndverk. Vi ønsker ikke 
forskjellbehandling av fagene i henhold til 
eksamen, siden det indikerer at noen fag er 
mindre verdt enn andre.
Lærernes kompetanse: Lærere som under-
viser i Kunst og håndverk må ha fagkom-
petanse. Vi mener at fagets bredde tilsier 
at lærerne må ha 60 studiepoeng i faget for 
å kunne undervise etter gjeldede læreplan. 

De sju punktene som er gjengitt ovenfor 
(i utdrag), gjenspeiler organisasjonens 
grunnleggende syn. Kunst og design i sko-
lens oppfatning har gjentatte ganger kom-
met til uttrykk her i FORM. Utviklingen 
av fellesskolen vil etter vår mening være 
på rett vei dersom kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen og Stortinget tar inn-
spillene til etterretning.

På rett vei?
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God sommer!
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