NY OPPLÆRINGSLOV
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Dato: 22.06.2020

Nedenfor følger Norske teater- og orkesterforenings (NTO) høringssvar til NOU 2019:23 Ny
opplæringslov.
NTO representerer en landsdekkende infrastruktur av profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjoner.
Våre 51 medlemmer omfatter alle landets større offentlig støttede institusjoner innenfor områdene teater,
dans, opera og musikk (jf. vedlagt medlemsliste).
Høringssvaret er konsentrert om opplæringsutvalgets forslag om at bestemmelsen om musikk- og
kulturskoletilbud flyttes fra opplæringsloven til kulturloven.
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NTO er opptatt av at de estetiske fagenes plass og kvalitet må styrkes i hele utdanningsløpet. Dette er
viktig for å styrke fortolkningskompetansen og mottakersiden i kunsten, men også for rekruttering og
talentutvikling.
Kulturskolene er en viktig del av dette utdanningsløpet og er nært knyttet til skoleverket ellers. Vi støtter
derfor Creo i at kulturskolen, som et lovpålagt skoleslag gjennom en ny opplæringslov, bør anerkjennes
som en del av grunnopplæringen, og at kulturskoleparagrafen blir stående også i en ny opplæringslov.
Vi viser også til Kulturskolerådet som understreker at det er som skole og gjennom lærerkompetansen
kulturskolen har utviklet muligheten til å være et lokalt, kulturelt ressurssenter i kommunene.
NTO er enig med Creo i at alt lovverk om skole og utdanning bør tilhøre samme departement, og at
kulturskolebestemmelsen bør styrkes ved at det knyttes en forskrift til paragrafen som sier noe om
egenbetaling, ventelister, styring og kompetanse blant rektorer og lærere.
Ansvaret for å utvikle gode kulturskoler bør fortsatt være en del av utdanningspolitikken. Det er en slik
organisering som etter vårt syn vil skape de beste vilkårene for samarbeid og synergier mellom
kulturskolene, grunnskolen, SFO og videregående skole.
Slikt samarbeid, blant annet gjennom kombinerte stillinger, er ikke minst viktig for å styrke
lærerkompetansen og kvaliteten i de estetiske fagene i grunnskolen.
Vi kan ikke se hvordan de utfordringene som er knyttet til kulturskolene kan løses bedre ved å flytte
lovbestemmelsen til kulturloven. En styrking av en kulturskole som er organisert både i tilknytning til
skoleverket og det øvrige kulturlivet fordrer snarere en godt koordinert kunnskaps- og kulturpolitikk.
NTO anmoder derfor om at kulturskolebestemmelsen blir stående i en ny opplæringslov.
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NTOS MEDLEMMER
Scenekunstvirksomheter

Musikkvirksomheter

Bergen Nasjonale Opera

Barokkanerne – Norwegian Baroque Ensemble

BIT Teatergarasjen

BIT20 Ensemble

Black Box teater

Det Norske Blåseensemble

Brageteatret

Det Norske Kammerorkester

Bærum kulturhus

Det Norske Solistkor

Carte Blanche

Edvard Grieg Kor

Dansens Hus

Musikkselskapet Harmonien

DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge Oslo Quartet Series
Den Nationale Scene

Riksscenen

Det Norske Teatret

Stavanger Symfoniorkester

Det samiske nasjonalteatret Beaivvás
Det Vestnorske Teateret

Musikk og scenekunst

Dramatikkens hus

Arktisk Filharmoni

Haugesund Teater

Den Norske Opera & Ballett

Hålogaland Teater

Kilden teater og konserthus

Kloden

Trondheim Symfoniorkester & Opera

Nationaltheatret
Nordland Teater
Norsk scenekunstbruk
Opera Østfold
Oslo Nye Teater
Peer Gynt
Riksteatret
Rogaland Teater
Rosendal Internasjonale Teater
Skuespiller- og danseralliansen
Teater Ibsen
Teater Innlandet
Teater Manu
Teater Vestland
Teatret Vårt
Trøndelag Teater
Turnéteatret i Trøndelag
Unge Viken Teater
Vega Scene
Østfold Internasjonale Teater
Åarjelhsaemien Teatere
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