
Nye Troms, lørdag 26. januar 2013 Side 27

Kulturskolerektor Gro Bjerregaard i
Bardu tror innføringen av kultur-
skoletimen kan bli noe veldig positivt.
Eller et blindspor.

– Kulturskolene er så forskjellig i ut-
gangspunktet. Om dette blir vellykket
er avhengig av at man klarer å finne
gode løsninger. Foreløpig «summer»
vi bare i lærerkollegiet for å finne ut
hvordan vi skal gripe det an. Vi må
finne ut hva vi kan tilby skolene med
god kvalitet ut fra vår kompetanse.

Hun ser ikke manglende retnings-
linjer som noe stort problem.

– Vi er vant til å finne løsninger selv.
Vi må bare få litt tid på oss til å jobbe
med dette, sier Bjerregaard.

Kollega Roy Hansen i Balsfjord
kommune hadde ikke anledning til
intervju i går.

– Vi er vel omtrent der Bardu er, og
holder på med noen vurderinger på
hvordan vi skal gjøre det, skriver han
i en e-post til Nye Troms.

Iris Hallen

I stedet vedtok Stortinget at alle elever
i 1. til 4. klassetrinn skal få mulighet til
å melde seg på kulturfag enten i skole-
eller skolefritidsordningstida allerede
høsten 2013, Forankringen av tiltaket
er å finne både i Stortingsmelding nr.
10 (2011–2012) «Kultur, inkludering
og deltaking» og Kulturløftet II.

– I Kulturløftet II er et av 17 tiltaks-
punkt at alle unger skal ha rett til
kulturskole til rimelig pris. Det ble inn-
ført et stimuleringstilskudd til kom-
munene, midler både vi og skolene
selv har fått av. Nå har de midlene
stoppet opp og går inn i de 74 millione-
ne som overføres til kommunene gjen-
nom rammetilskuddet, forklarer Utby.

Prøveprosjekt
Det er lagt lite føringer på kom-
munene når det gjelder innhold og or-
ganisering av tilbudet.

– Det som er sagt, er at kultur-
skolene skal ha ansvaret for det faglige
innholdet i samarbeid med skolene og
elevene skal ha mulighet til å velge.
Ellers er det lite som er bestemt. Jeg
tenkte derfor at vi må prøve å skaffe
oss et erfaringsgrunnlag som vi kan ha
nytte av når vi skal i gang til høsten,
sier Utby.

Anledning bød seg når Lotte Graff
likevel skulle til Målselv i forbindelse
med kulturskolefestivalen på Fagerli -
dal skole denne helga.

– Vi fikk henne til å være her hele
uka. Dermed kunne vi tilby alle
ungene i 1. til 4. klassetrinn på Fager -
lidal en kulturtime på 90 minutter. Jeg
er veldig glad for at skolen takket ja til
tilbudet og ser på det som en
gavepakke. Vi får erfaring, det samme
får elevene og skolen.

Kulturfag viktig
Kulturskolerektoren brenner sterkt
for at kulturfagene skal få mer plass i
skolen.

– Det er viktig for oss som
mennesker å vite om og lære mer om
de fagene. Forskning viser også at
unger lærer seg læringsteknikker som
de har nytte av i andre fag, det blir ikke
enten eller, sier Utby.

– Det handler vel om at hjernen er
kompleks. Det å bare lese fra en bok
stimulerer en del. Får elevene med
andre fag, får de stimuli av hele
hjernen, tilføyer Lotte Graff.

Inspektør Lars Bremnes og rektor
Tor Hågbo nikker samtykkende.

– Det er godt dokumenter at det er
slik, sier Bremnes.

Rektoren er veldig fornøyd med tett
og godt samarbeid med kulturskolen.

– Det er fantastisk for elevene å få
den mestringsfølelsen disse opplev-
elsene gir. Både elever og lærere synes
det er flott med kulturelle opplevelser,
og vil gjerne ha mer av det, sier
Hågbo.

– Vi er rikt velsignet gjennom Den
kulturelle skolesekken. Storsamfunnet
koster på skolene at profesjonelle
aktører kommer på besøk, uansett om
skolen ligger sentralt eller på den
«ytterste, nøgne ø». Jeg er veldig glad
i den ordningen. Den er en kvalitet i
grunnskolen, sier Bremnes.

– Der får elevene ikke bare oppleve
at andre formidler kultur, de får også
være med selv gjennom blant annet
workshops, sier Graff.

Kompetanse
– Har lærerne i grunnskolen ikke kom-
petanse selv innenfor kulturfaget?

– Det er vel ikke noe å underslå at
vi har et «høyskoleproblem» i skolen
i dag. Det er ikke selvsagt at alle
lærerne har basiskunnskap i praktisk-
estetiske fag, sier Utby.

– Lærerne sier selv at det er godt
med ekstra faglig påfyll. Jeg leverer ut
både musikk og opplegg slik at de kan
bruke det selv etterpå om de har lyst,
sier Graff.

– Og hva sier skolefolket om tiltaket?
– Det er absolutt positivt. Det har

blitt mye teori i skolen etter hvert, og
mindre andel kreative fag. Det er
viktig å stimulere elevene også innen-
for disse fagene. Jeg tror tilbudet vil
falle i smak, sier Hågbo.

– Suksessfaktorene er at vi har alt
klart til høsten og at vi legger en plan
som alle i organisasjonen får vite om.
Alle må vite at dette er en likeverdig
del av for eksempel SFO-tilbudet, sier
Bremnes.

Økonomi
En utfordring er økonomien.
Budsjettet for 2013 er vedtatt og
rammene fordelt, mens tilbudet om
kulturskoletimen skal inn allerede til
høsten.

– For lite er sagt om ordningen fo-
reløpig. Det skal følge en forskrift med
ordningen etter hvert, men den er ikke
kommet. Nå må vi sette oss ned og se
hvordan vi kan samhandle med
skolene og finne en løsning til høsten.
Vi har i hvert fall skaffet oss et er-
faringsgrunnlag å tenke ut i fra med
opplegget vi har hatt her på Fagerlidal
denne uka, avslutter kulturskolerektor
Asbjørg Utby.

urskoletimen Skolen tester ut
mulige løsninger

På idéstadiet i Bardu og Balsfjord

BARDUFOSS: Kulturskoletimen kom ganske overraskende
inn med behandlingen av statsbudsjettet i høst. – Vi trodde det
skulle være en gradvis innføring med prøveprosjekt i noen
kommuner, sier kulturskolerektor i Målselv, Asbjørg Utby.

BARE MAGEN: Sånn kan man gjøre når bare magen skal være i gulvet!

FOTOGRAFERING: I den siste aktiviteten «blåste» elevene ringen opp som en ballong,
helt til den ble så stor at den sprakk. Instruktør Lotte Graff ”tok bilde” av hver elev som takk
for god innsats.

ENIGE: Instruktør Lotte Graff, rektor Tor Hågbo, inspektør Lars Bremnes og kultur-
skolerektor Asbjørg Utby er enige om betydningen av å få mer praktisk-estetiske fag inn i
skolen. De ser derfor positivt på vedtaket om innføring av Kulturskoletimen.


