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FORORD

Denne rapporten er skrevet som en del av bachelorutdanningen i Kultur – arrangering, formidling 

og forvaltning, ved Høyskolen i Telemark, avd. Bø. Oppgaven inngår i faget P3307 Feltarbeid med 

rapport (30stp). Datainnsamling fra mitt feltarbeid hos Rikskonsertene er grunnlaget for denne 

oppgaven.

Jeg vil gjerne takke Egil Rundberget fra Rikskonsertene for feltarbeidsplass, nyttige tips og 

diskusjoner, min veileder Anne S. Haugan for god veiledning og alle mine informanter som stilte 

opp til intervju.

Bø, mai 2010

Mari Aarak
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SAMMENDRAG

Denne oppgaven handler om kulturkontaktens rolle i forbindelse med Den kulturelle skolesekken 

(DKS). Jeg har tatt for meg et utvalg informanter i to ulike regioner. Til sammen har jeg gjort tolv 

intervjuer som er bakgrunn for oppgaven. Jeg har sett på i hvilken grad oppgavene til 

kulturkontakten er klart definerte, og hvilke rammevilkår de har for å gjøre arbeidet sitt.

For at kulturkontaktene skal gjøre en tilfredsstillende jobb, bør oppgavene deres være klart 

definerte. Oppgavene til kulturkontaktene så jeg som klart definerte, men på hver sin måte i de to 

regionene. På den ene siden var oppgavene definert muntlig. Her ble informasjonen gitt i 

møtevirksomhet. På den andre siden var oppgavene definert skriftlig. Her måtte kulturkontakten 

selv sørge for å få med seg informasjonen. Fra dette fant jeg at hvilken måte informasjonen blir 

presentert på er avgjørende for utfallet. I dette tilfellet så det ut til at bruk av møtevirksomhet til å 

definere oppgavene fungerte godt.

Rammevilkårene til kulturkontakten gjelder her organisering, kommunikasjon, kompetanse og 

ressurser. DKS har en organisering som strekker seg over et nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Til 

tross for dette fant jeg at kommunikasjonen mellom kulturkontakten og de ulike DKS-aktørene 

fungerte godt. Kulturkontaktene hadde generelt sett liten faglig kompetanse innenfor kunst- og 

kultur, og mente selv at det viktigste var å være interessert. Når det gjelder ressurser, fikk 

kulturkontaktene i liten grad tid eller inntekt for arbeidet. Kulturkontaktjobben kom stort sett i 

tillegg til den stillingen man hadde.

Det som jeg la merke til i løpet av feltarbeidet var at forankringen av DKS på skolenivå har mye å si 

for hvor vellykket et prosjekt er. Videre fant jeg at DKS er en stor nasjonal satsing med en tung 

organisering. Man forstår at kulturkontakten er en liten brikke i stort spill når man ser på de små 

eller mangelfulle ressursene hos kulturkontakten.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

I begynnelsen av 2010 hadde jeg gjennom studiene feltarbeid som varte i åtte uker. Jeg valgte å ha 

feltarbeidet mitt ved institusjonen Rikskonsertene. Dette valget gjorde jeg fordi jeg er interessert i 

arrangering av konserter, og særlig viktig synes jeg det er at barn og unge skal få tilgang på 

kulturtilbud. Rikskonsertene produserer konserter blant annet til Den kulturelle skolesekken, som 

gir kunst- og kulturtilbud til grunnskoleelver i hele landet. Derfor syntes jeg Rikskonsertene var en 

interessant feltarbeidsplass. Rikskonsertene har lansert en del student- og forskningsoppgaver som 

de ønsker å få svar på. Kontaktpersonen min i Rikskonsertene la fram studentoppgavene til meg, og 

vi diskuterte oppgavene. Det var særlig ett tema som opptok min nysgjerrighet, og det var om 

kulturkontaktens rolle i skolene. Siden kulturkontaktens oppgaver i hovedsak er å arrangere og 

tilrettelegge for DKS sine produksjoner, dekket temaet mine interesser. Valget av oppgaven ble 

godkjent, og jeg så fram til å få svar på spørsmål rundt dette temaet.

Jeg har ofte lurt på hvordan rammevilkårene er tilrettelagt for kulturkontaktene i skolene, med tanke 

på tid og penger. Det kan virke som at kulturkontakten har blitt litt glemt i satsingen på barn og 

unge. Er ikke den jobben også viktig å utvikle for å legge til rette for at barn og unge skal få en god 

opplevelse? I tillegg til å ha fokus på selve konserten, synes jeg det er viktig å bidra til en god 

stemning slik at opplevelsen av konserten blir bra. Her tror jeg kulturkontakten kan gjøre mye, som 

å engasjere elevene i forkant av produksjoner fra DKS og få til en god stemning rundt 

arrangementet. Men kulturkontakten har ikke nødvendigvis anledning til å utføre en god jobb, om 

ikke rammevilkårene legges til rette. Jeg vil fokusere på kulturkontakten i skolene og hvilken rolle 

de spiller i samarbeidet mellom skolen og DKS. Hvilke oppgaver har de? Hvilke synspunkter har de 

på DKS? Hva er viktig kompetanse i deres rolle som kulturkontakt? Hvordan fungerer 

kommunikasjonen mellom kulturkontaktene og DKS?

Selv har jeg erfaring med arrangering av konserter, og vet noe om hvilke utfordringer som ligger 

her. I snart tre år har jeg studert kulturarbeid ved Høyskolen i Telemark der jeg har fordypet meg i 

blant annet musikkformidling og kulturformidling til barn og unge. Det jeg har lært her kan komme 

til nytte i denne oppgaven. Videre har jeg vært aktiv som frivillig arbeider og styremedlem på Kroa 

i Bø. Her vil jeg dra nytte av den praktiske erfaringen jeg har fått, med tanke på hvilke utfordringer 

5



man står overfor i arrangeringen av en produksjon.

Jeg gjennomførte prosjektet gjennom kulturinstitusjonen Rikskonsertene, der institusjonen hadde 

regien. Dette var et selvstendig prosjektarbeid. Mine arbeidsoppgaver i feltarbeidsperioden var i 

hovedsak å reise og intervjue informanter, og ellers innhente nødvendig informasjon til arbeidet ved 

oppgaven.

1.2 Rikskonsertene 

Rikskonsertene ble opprettet allerede i 1968. Organisasjonen er Norges største formidler av levende 

musikk i dag. Oppgaven til Rikskonsertene er å produsere og formidle musikk av høy kvalitet og 

gjøre dette tilgjengelig for flest mulig, samtidig som de skal være utviklende og nyskapende. 

Rikskonsertene skal nå ut til publikum i alle deler av landet med ulike musikksjangre og musikk-

kulturer, og da spesielt til barn og unge. Organisasjonen er delt opp i avdelinger for offentlige 

konserter, konserter for barn og unge og utenlandsprosjekter. De samarbeider også internasjonalt 

om langsiktige program. Årlig har de ca. 1,3 millioner publikummere (www.rikskonsertene.no).

Rikskonsertene har det overordnede ansvaret for skolekonsertordningen, som er en del av DKS. 

Tilbudet kommer både fra Rikskonsertene og fylkeskommunen, og forberedelsesprosedyrene er de 

samme for alle produksjonene. Skolekonsertordningen utgjør 9000 konserter hvert år, der 600 000 

barn får oppleve to konserter i året. Produksjonene er laget enten for 1. - 7. klassetrinn, eller 8. - 10. 

klassetrinn. Skolen får tilstrekkelig informasjon om produksjonene i god tid før arrangementsdato. 

Målet med denne ordningen står beskrevet på Rikskonsertene sine nettsider: 

«Skolekonsertordningen skaper et møte mellom barn og profesjonelle musikere. Ordningen har som 

mål å skape et likeverdig musikktilbud til alle grunnskoler i Norge» (www.rikskonsertene.no).

«..Rikskonsertane skal skape og leggje til rette for fellesopplevingar av musikk og kunst i heile 

landet og internasjonalt. Gjennom kvalitet, breidd, samarbeid og nye formidlingsformer skal 

Rikskonsertane vere eit kraftsentrum i norsk musikk- og kulturliv». Dette er betydningen av 

Rikskonsertene sitt slagord; «rører ved, overraskar og begeistrar» (www.rikskonsertene.no).
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1.3 Problemstilling og begrepsavklaringer

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing innenfor områdene barn og unge. Tanken bak 

arbeidet er at barn og unge skal få oppleve kunst og kultur av profesjonell kvalitet. 

Fylkeskommunene har ansvar for å formidle kunstuttrykk i alle sjangre til elever i grunnskolen. 

Musikk, scenekunst, film, visuell kunst, litteratur og kulturarv er representert (ABM-utvikling 

2007:48).

DKS er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Prosjektet 

startet opp i 2001. Det operative ansvaret er lagt til ABM-utvikling, som er statens senter for arkiv, 

bibliotek og museum. De har et eget sekretariat som har ansvaret for DKS-ordningen. Sekretariatet 

samarbeider også med Utdanningsdirektoratet. Videre har fylkeskommunene ansvaret for å 

koordinere arbeidet med DKS i sitt eget fylke (ABM-utvikling 2007:50). Kulturkontakten kommer 

her inn som et bindeledd mellom skolen og den aktuelle koordinator for fylket og/eller kommunen. 

Kulturkontakten er det siste leddet i DKS sitt organisasjonshierarki. Det er på skolene tilbudene fra 

DKS blir gjennomført. Kulturkontaktene har viktige oppgaver, men hva går de ut på, og hvor viktig 

rolle spiller kulturkontaktene egentlig i DKS-prosjektet? Med disse spørsmålene i bakgrunn, ble 

dette min problemstilling: 

I hvilken grad er kulturkontaktens arbeidsoppgaver klart definerte, og hva er 

rammevilkårene for å gjennomføre oppgavene?

Underspørsmål er:

Hva er kulturkontaktens oppgaver? 

Får kulturkontaktene noen form for opplæring?

Hvilken kompetanse er nødvendig i arbeidet til kulturkontakten?

Har kommunikasjonen mellom nivåene fylkeskommune, kommune, utøver og kulturkontakt noen 

betydning i arbeidet til kulturkontakten? 

Hvilke tidsressurser tilbys kulturkontakten?

Kulturkontaktene er bindeleddet mellom skolen og de aktuelle leverandørene og utøverne. Alle 

skoler skal utnevne en ansatt til å være kulturkontakt. Det er ofte rektor som oppnevner 
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kulturkontakten, der kulturkontakten har ansvar for å forvalte DKS på sin skole. De skal alltid være 

oppdatert på hvilke produksjoner som kommer til skolen til enhver tid, og gi videre beskjed til 

resten av skolen. Når utøverne kommer til skolene skal kulturkontakten sørge for at de blir tatt godt 

imot. Evaluering av hvert arrangement er dessuten også en av oppgavene deres 

(www.rikskonsertene.no). Det finnes flere navn på dette arbeidet, f.eks. kaller de det for 

kulturombud i Trondheim. Jeg kommer til å bruke begrepet kulturkontakt gjennom hele oppgaven, 

med unntak i sitater. 

Rammevilkår er her knyttet til hva kulturkontakten må forholde seg til når det gjelder tidsressurser, 

organisering, vilkår for kommunikasjon og kompetansebehov.

Med formidlingsarbeid menes den jobben kulturkontaktene gjør før, under og etter en 

konsertproduksjon. 

Med kompetanse menes her både uformell og formell kompetanse. Kunnskapsdepartementet 

definerer formell og uformell kompetanse slik:

Formell kompetanse brukes om kompetanse som er verdsatt gjennom det offentlige 
utdanningssystemet eller gjennom offentlig anerkjente sertifiseringsordninger. Kompetanse 
som ikke er verdsatt gjennom disse systemene, betegnes som uformell kompetanse (NOU 
1997: 173).

Med andre ord betyr formell kompetanse faglig eller teoretisk kunnskap. Uformell kompetanse er 

den praktiske kunnskapen man har opparbeidet seg gjennom for eksempel erfaring fra arbeidslivet.

1.4 Avgrensning

I samarbeid med Rikskonsertene valgte jeg ut åtte skoler i to områder for å utføre feltarbeidet mitt. 

Områdene jeg har tatt for meg er Trondheim og Telemark. Trondheim valgte jeg fordi det kan se ut 

til at de har kommet langt i å utvikle kulturkontaktens rolle. Jeg ville sammenligne Trondheim med 

et tilfeldig og avgrenset område i en annen region. Da falt valget på Telemark av praktiske årsaker, 

siden jeg både bor der og har vokst opp der. Her avgrenset jeg utvalget til to landkommuner og to 

bykommuner. Av utvalget plukket jeg ut to barneskoler og to ungdomskoler i henholdsvis 
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Trondheim og Telemark. Videregående skole utelukket jeg fordi det hadde blitt for mye i forhold til 

oppgavens omfang, og fordi de nokså nylig er innlemmet i Den kulturelle skolesekken. 

1.5 Litteratur

I hovedsak har jeg tenkt til å basere denne oppgaven på intervjuene jeg har gjort, men jeg har også 

noen politiske dokument jeg vil trekke fram. Etter en del studering forstod jeg at det i liten grad 

fantes litteratur som handlet spesielt om kulturkontakten. 

Først og fremst har jeg brukt Sveinung Berlid sitt hefte om «Å skrive prosjektrapport» for råd og 

veiledning om rapportskriving. Om metodebruk fant jeg nyttig informasjon hos Pål Repstad sin bok 

«Mellom nærhet og distanse». I forhold til hoveddelen i denne oppgaven har jeg i hovedsak brukt 

stortingsmeldinger. De jeg har brukt er stortingsmelding 38 «Den kulturelle skulesekken», og 

stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida». Jeg har også benyttet Rikskonsertene og 

DKS sine hjemmesider, samt nettsidene til aktuelle turnéorganisasjoner. Bakerst i oppgaven har jeg 

lagt med en intervjuguide som jeg brukte i intervju med kulturkontaktene.

1.6 Metodevalg

I begynnelsen av arbeidet med denne oppgaven ville jeg finne ut mer om kulturkontaktens rolle. Jeg 

tenkte hovedsaklig på hvilken rolle de har i arbeidet med DKS, og om det er behov for 

kompetanseheving. Dette ble noe forandret, som man kan se på problemstillingen.

Valg av metode ble klart i starten av prosessen, siden jeg visste tidlig hva jeg skulle studere. Selv 

om ikke problemstillingen var klart definert fra starten av, lå temaet om kulturkontakten og dens 

rolle i bakgrunnen. Det finnes to typer metodeanvendelse i samfunnsvitenskapen, kvalitativ og 

kvantitativ metode. Kvantitative metoder baserer seg på tall og er ute etter mengden av data. 

Metoden brukes blant annet for å sammenligne fenomener, finne ut utbredelsen av de, eller 

bestemme hvor representative utvalgene er (Repstad 2007:16). Mens kvantitativ metode ser på 

mengden av data, tar kvalitativ metode for seg dybden og egenskapene ved dataene. I kvalitativ 

metode går man grundigere til verks ved å studere faktorer ved dataene. Det gjelder både konkret og 

underforstått informasjon. For eksempel kan man intervjue en informant der personen svarer i en 
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retning, men der kroppsuttrykket viser en annen mening. Under anvendelse av kvalitative metoder 

er det viktig å få med all form for informasjon ved dataene sine. På denne måten får man en 

helhetlig forståelse. Som Repstad (2007:16-17) beskriver betyr kvalitative metoder å gå i dybden på 

noe, og det å gå inn i egenskapene ved fenomener. Det er akkurat det jeg har tenkt å gjøre i denne 

oppgaven. 

Jeg har i løpet av feltarbeidsperioden intervjuet sju kulturkontakter, fire i Telemark og tre i 

Trondheim. Planen var å intervjue fire kulturkontakter i henholdsvis Trondheim og Telemark. Det 

ble bare tre kulturkontakter i Trondheim på grunn av at informanten på en av skolene var syk den 

dagen intervjuet skulle være. Videre har jeg intervjuet en av DKS-koordinatorene i Trondheim, en 

turnéplanlegger og en kultursjef i en kommune i Telemark. DKS-koordinatoren og 

turnéplanleggeren har forholdsvis like arbeidsoppgaver som vi skal komme nærmere inn på i 

kapittel 2.2. Til slutt har jeg intervjuet to utøvere som har lang erfaring med skolekonsertturneer. De 

hadde utøvd konserter på noen av de skolene jeg besøkte i feltarbeidsperioden. 

Gjennom disse intervjuene ville jeg få informasjon fra de forskjellige nivåene; fylkeskommune, 

kommune, skole og utøver. Staten gir midler til DKS gjennom fylkeskommunene i landet, med 

unntak av større byer. Grunnen til at jeg valgte Trondheim kommune fremfor hele Sør-Trøndelag 

fylke, er at Trondheim er en av de store byene i Norge som får midler direkte fra ABM-utvikling, 

som er statens forvaltningsorgan for DKS. Derfor slipper de leddet hos fylkeskommunen for å få 

økonomiske midler. Slik sett fungerer Trondheim by som et fylke. Under feltarbeidsperioden hadde 

jeg også en uformell samtale med en rådgiver fra ABM-utvikling som satt i sekretariatet for DKS. 

Utvalg av informanter begynte i forkant av feltarbeidsperioden. Jeg sendte en forespørsel til alle 

kulturkontaktene i Trondheim via kulturkoordinatoren i kommunen. Av de fikk jeg fire positive 

svar. I Telemark rådførte jeg meg med turnéplanleggeren om hvilke kulturkontakter jeg kunne 

kontakte. På grunnlag av responsen fikk jeg mange kulturkontakter å velge mellom, så jeg valgte ut 

fire tilfeldige kulturkontakter som representerte både by og bygd. Dette gjorde jeg for å få et mest 

mulig representativt utvalg av fylket Telemark. I Telemark finnes det til sammen ca. 110 skoler 

fordelt på barne- og ungdomsskoler, mens i Trondheim kommune er det 53.

Alle intervjuene ble tatt opp på bånd. Med båndopptager kan man lettere konsentrere seg om 

intervjueren, siden man da slipper å skrive alt ned på papiret. I tillegg oppdager man lettere ikke-

verbale faktorer. Videre er det greit å kunne høre seg selv i ettertid, og rette opp eventuelle feil til 
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neste intervju. Båndopptageren kan i verste fall hemme intervjuet om noen av informantene 

reagerer på båndopptak. Situasjonen kan bli kunstig (Repstad 2007:84-85). Til tross for dette, var 

mine informanter komfortable med lydopptak. Jeg opplevde intervjuene som åpne og ærlige. 

Informantene la i stor grad vekt på positive sider, med unntak av en kulturkontakt. På grunn av 

oppgavens rammer fikk jeg bare undersøkt et fylke og en by. Svakheten fremgangsmåten jeg 

benyttet for å få tak i mine informanter, vil kanskje være at de som er villige til å stille opp til 

intervju ofte er positive og mer engasjerte i det de driver med. I tillegg mestrer de kanskje også 

rollen sin bedre enn de som ville svart nei. Derfor kan det tenkes at de negative sidene ved rollen 

som kulturkontakt ikke kom like godt fram i denne undersøkelsen. Som Repstad skriver, kan også 

intervjueren ha påvirkning på utfallet av intervjuet. Det at jeg kom fra Rikskonsertene og opplyste 

om at jeg skulle skrive om kulturkontaktens rolle, kan nok også ha hatt en innvirkning på de positivt 

ladede svarene. Siden kulturkontaktene har mye med Rikskonsertene å gjøre, vil de nok gjøre et 

godt inntrykk.

2. PRESENTASJON 

2.1 Presentasjon av informanter

Jeg vil gi en presentasjon av mine viktigste informanter, kulturkontaktene. Av alle informantene 

mine var sju av dem kulturkontakter. Bakgrunnen deres var ulik, og jeg skal nå gi et lite overblikk 

over hver enkelt kulturkontakt. For å lettere få tak på bakgrunnen til kulturkontaktene mens man 

leser, har jeg laget et system. Systemet skal vise om kulturkontakten (Kk) er fra Trondheim (Tr) 

eller Telemark (Te), og om de er ansatt ved en barneskole (B) eller ungdomsskole (U). Informanter 

som er kulturkontakter ved 10-årig skole og har ansvar for alle trinnene vil bli merket med BU. Eks: 

En kulturkontakt som kommer fra Trondheim og arbeider på en barneskole vil bli kalt KkTrB 1. 

Nummeret 1 er nummeret på informanten, i dette tilfellet blir de nummerert fra 1 til 7. 

KkTeB 1 var rektor på en barneskole. På denne skolen var arbeidsoppgavene til kulturkontakten 

fordelt på tre kulturkontakter, og ikke på en som er det mest vanlige. Disse tre personene satt i 

ledelsen. Trinnledere og rektor hadde sammen ansvaret for kulturkontaktens arbeid. Informanten 

kunne opplyse om at trinnlederens daglige ansvar var å lede det pedagogiske arbeidet på de ulike 

trinnene. De leder møter, og har ansvar for utviklingsarbeid. Det er de som er bindeleddet mellom 
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rektor og lærerne. Det var to trinnledere på denne skolen, der en hadde ansvar for småtrinnet, og 

den andre hadde ansvar for mellomtrinnet. Kulturkontaktens arbeid gikk altså gjennom rektor og 

trinnlederne, der de delegerte oppgavene videre. De hadde her valgt å legge kulturkontaktarbeidet 

til ledelsen. KkTeB 1 hadde vært rektor og kulturkontakt i 4 år. 

KkTrU 2 var kontaktlærer og faglærer i kunst og håndverk på en ungdomsskole. Kontaktlærerrollen 

innebærer flere elementer: 

Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg 
ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen 
eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen 
(Opplæringslova § 8-2). 

Å være kontaktlærer vil altså si å følge en klasse fra første til siste trinn på den aktuelle skole, og 

være i nær kontakt med de foresatte. I tillegg var KkTrU 2 trinnleder. Det var på grunn av at hun var 

faglærer i kunst og håndverk at hun ble kulturkontakt. Dette arbeidet har hun holdt på med i ca. 8 år. 

Hun kunne også informere om at hun ikke hadde tidligere erfaring med formidling av kunst og 

kultur.

KkTeBU 3 var faglærer i kunst og håndverk. Denne skolen gikk fra 1. til 10. trinn, så her dekker vi 

både barneskole og ungdomsskole. Kulturkontakten hadde noe erfaring med kunstformidling fra 

før. For over 7 år siden begynte hun som kulturkontakt. Da var hun en av to søkere, der hun fikk 

jobben.

KkTrB 4 var undervisningsinspektør på en barneskole. «En undervisningsinspektør 

(studieinspektør, skoleinspektør) er en del av skoleledelsen, og arbeider med undervisningstilbudet 

og den daglige administrative driften av skolen» (www.utdanning.no). Undervisningsinspektøren 

jobber med andre ord tett opp mot rektor og skoleledelsen. KkTrB 4 ble spurt spesielt av rektor om 

hun hadde lyst på jobben som kulturkontakt på grunn av hennes interesse for kultur. Hun kunne 

informere om at hun ikke hadde noen erfaring utenom det hun har lært ved å arbeide på skolen. I ca. 

8 år har hun vært kulturkontakt på denne skolen.

KkTrU 5 var kontaktlærer for 10.trinn på en ungdomsskole. Stillingen som kulturkontakt ble utlyst 

for 5 år siden, der hun søkte og fikk jobben. Hun hadde heller ingen erfaring med formidling av 

kunst eller kultur fra før.
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KkTeU 6 var ansatt på en ungdomsskole som kultur- og miljøarbeider. Kulturkontaktarbeidet var 

integrert i denne stillingen. Han hadde erfaring fra blant annet en jobb i kulturetaten. Der var han 

driftansvarlig for alle fritidsenhetene i kommunen. Han hadde også arrangert en del  kultur- og 

idrettsarrangementer for en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Det var det tiende året hans 

som kulturkontakt på denne skolen.

KkTeU 7 var undervisningsinspektør på en ungdomsskole. Han ble valgt til å være kulturkontakt 

fordi han var interessert i kultur, og fordi det lot seg kombinere med det å være 

undervisningsinspektør. I nærmere 13 år har han vært kulturkontakt, og har ingen tidligere 

erfaringer med formidling av kunst og kultur.

2.2 DKS og organisering

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing der målet i hovedsak er at alle elever i 

grunnskolen skal få oppleve kunst- og kulturuttrykk av profesjonell kvalitet (St.meld.nr.38(2002-

2003)). De overordnede målene er:

- å medverke til at elevar i grunnskulen får eit profesjonelt kulturtilbod
- å leggje til rette for at elevar i grunnskulen skal få tilgang til, gjere seg kjende med og få eit 
positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag 
- å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i 
realiseringa av skulen sine læringsmål (St.meld. nr.38(2002-2003):9-10)

På 1990-tallet begynte fylkeskommuner og kommuner å utvikle modeller for kunst- og 

kulturformidling til grunnskolen. Dette gjorde at man så et behov for satsingen på den kulturelle 

skolesekken. Satsingen kom først igang i 2001 og er i hovedsak finansiert av spillemidler 

(www.denkulturelleskolesekken.no).

I stortingsmelding nr. 38 formuleres viktige grunner til at DKS ble satset på:

Den kulturelle skulesekken er ei viktig kulturpolitisk satsing, som har som sitt fremste mål å 
gje born i grunnskulen ein kulturell kapital og ein kulturell kompetanse som vil gjere dei 
betre i stand til å møte utfordringane i samfunnet. Kunnskap om og forståing for kunst og 
kultur er viktig og grunnleggjande kunnskap som det er viktig at born og unge får med seg 
(St.meld. nr.38(2002-2003):9). 
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I feltarbeidsperioden fant jeg etterhvert ut at organiseringen rundt DKS var nokså tung. Jeg prøvde å 

sette meg inn i hvordan det hele hang sammen, og dette er et forsøk på en liten oversikt.

Fra øverste hold har kulturministeren ansvaret for fordeling av spillemidlene til kulturformål. ABM-

utvikling har et eget sekretariat som har det operative ansvaret for DKS. Sekretariatet ledes av en 

styringsgruppe som er sammensatt av en statssekretær fra henholdsvis Kulturdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet (www.denkulturelleskolesekken.no). For å sikre forankring i skoleverket 

har ABM-utvikling nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet (ABM-utvikling 2007:50).

På regionalt og lokalt nivå er DKS organisert på ulike måter. Grunnen til at det finnes så mange 

ulike organiseringsmåter på fylkesnivå, er at utformingen av DKS ikke skal være sterkt statlig styrt. 

Dette er et grunnprinsipp i DKS (St.meld. nr.38(2002-2003):11). Det er opp til hvert enkelt fylke 

hvordan organiseringen skal skje. Felles er at fylkeskommunen har det overordnede ansvar for 

DKS, og det er de som fordeler midler fra Kulturdepartementet. De største byene i Norge fungerer 

som fylkeskommuner, og får direkte støtte fra ABM-utvikling. Kommunene som er skoleeiere har 

ansvar for forankring og utvikling av DKS lokalt, og forvalter midlene videre til skolene. Videre er 

kulturkontakten på skolene et viktig bindeledd mellom skolen, kommunen, turnéorganisasjonen og 

utøveren (St.meld. nr.38(2002-2003)). 

I Telemark er organiseringen av DKS i fylkeskommunen fordelt på to institusjoner. 

Turnèorganisasjonen Kulturskatten har ansvar for å realisere produksjonene i DKS. 

Telemarkkonsertar, som er fylkets musikkprodusent, har ansvaret for å uvikle tilbudene. 

Telemarkkonsertar er samordnet med Rikskonsertenes skolekonsertordning, og konsentrerer seg 

kun om konsertproduksjon. Kulturskatten har avtaler med institusjoner om produksjoner som 

gjelder sjangrene som skal være representert utenom musikk. Til dette har de et programråd som 

kvalitetssikrer produksjonene før de blir sendt ut på skolene (www.kulturskatten.no). Kommunens 

oppgaver iforhold til Kulturskatten er i hovedsak å ha oversikt over og leie visningslokaler, ha 

oversikt over transportordninger, oppfølging av kulturkontakter, koordinere endringsønsker i 

turnéplaner og påmelding til Kulturtorget, og til sist informere om endringer og delta på møter med 

administrasjonen i Kulturskatten (www.kulturskatten.no). Kulturtorget er en visning av de 

arrangementene skolene får besøk av. Oppsummert er kulturkoordinatoren i kommunen et viktig 

ledd for videreformidling. Kulturkontakten på skolene kontakter kulturkoordinator i kommunen når 

det gjelder det praktiske, og til Kulturskatten henvender de seg med kunstneriske spørsmål om de 
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aktuelle produksjonene.

I Trondheim er det kommunen som tar seg av organiseringen av DKS. Kulturkoordinatoren har det 

faglige ansvaret for innholdet i DKS, og har i tillegg ansvar for koordineringen rundt en produksjon. 

I de senere årene har kommunen sett behov for å trekke inn kulturskolen i DKS-arbeidet, og det har 

ført til en økning i ressurser. To stillinger ble opprettet, en programansvarlig og en DKS-

koordinator. De jobber både med DKS og Rikskonsertene. Videre har kommunen en 

samarbeidsavtale med fylkeskommunen om ansvaret for Rikskonsertene sin skolekonsertordning. 

Vanligvis har fylket ansvaret for koordineringen rundt skolekonsertordningen fra Rikskonsertene, 

mens kommunen Trondheim kun har ansvar for det som kommer fra DKS. Samarbeidsavtalen går 

ut på at kommunen i tillegg koordinerer turnéplanleggingen for skolekonsertordningen. Det vil si at 

kommunen koordinerer både tilbud fra DKS og Rikskonsertene. Skolekonsertordningen sine tilbud 

er ofte i samarbeid med DKS. Grunnen til at denne samarbeidsavtalen er inngått, er for å gjøre 

kommunikasjonen enklere for skolene (intervju med kulturkoordinator). Kulturkontaktene i 

Trondheim tar direkte kontakt med turnéplanlegger, og slipper her å gå gjennom et ekstra ledd, slik 

som de må i Telemark. 

2.3 Kulturkontakt og oppgaver

Kulturkontakten holder til på skolen og er et av kommunikasjonsleddene i organiseringen hos DKS. 

Sett fra nasjonalt nivå blir kulturkontakten det siste leddet i «DKS-hierarkiet», der arbeidet retter 

seg mot produksjonen der den faktisk skal skje, i skolene på det lokale plan.

Ei ordning med kulturkontaktar på skulane sikrar forankringa i skulen, og forenklar 
kommunikasjonen mellom dei ulike aktørane. Kulturkontakten på skulen fungerer også som 
eit bindeledd mellom det administrative apparatet i kommunen og/eller fylke» (St.meld. nr. 
8(2007-2008):54)

Kulturkontakten har altså kontakt med både turnéorganisasjonen i fylket, kulturkoordinatoren i 

kommunen og utøverne om det aktuelle arrangementet.

Kulturkontaktens rolle og ansvar i Telemark og Trondheim kan oppsummeres gjennom deres 

retningslinjer fra Trondheim kommune og Telemark fylkeskommune:
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− viktig bindeledd mellom skolen og den aktuelle DKS-koordinator i kommunen/fylket

− kontaktperson for utøvere

− ansvar for å tilrettelegge de ulike arrangementene

− delegere arbeidsoppgaver og avklare roller iforhold til rektor, team og lærere

− informere resten av skolen i god tid om arrangementene

− sørge for at lærere opplyser alle elevene om arrangementene slik at elevene er forberedt

− oppfordre til å sette arrangementene i pedagogisk sammenheng

− oppfordre til å legge arrangementene inn i skolens årsplan

− gi tilbakemelding på lokale forhold av relevans (f.eks. elever med spesielle behov, tilstand 

på piano, byggearbeid ved skolen osv.)

− evaluering av tilbudene

Retningslinjer for kulturkontaktens oppgaver var ikke lett å finne i Trondheim, det var kun én 

informant som kunne gi meg et ark med informasjon om arbeidsoppgavene til kulturkontakten hun 

hadde fått fra kommunen for en del år siden. I Telemark er retningslinjene til kulturkontakten lagt ut 

på hjemmesiden til turnéorganisasjonen og tilgjengelig for alle.

På mange av skolene jeg besøkte, ble prosjektet Elever som arrangører tatt i bruk. Det er ingen krav 

om at skoler skal gjennomføre Elever som arrangører, men det oppfordres til det. Elever som 

arrangører er et nasjonalt prosjekt som går ut på å aktivisere elevene i skolen til å være kulturverter.

Dei siste åra har fleire fått auga opp for kva ressursar elevane kan vere når kunstnarane kjem til 
skulen. Rikskonsertane og Musikk i Skolen har utvikla eit nettbasert opplegg for å oppmode elevar 
til å ta ansvar for å førebu og leggje til rette for skulekonsertane. Elevane får kunnskap om kva det 
inneber å arrangere ein konsert, og musikarane kjem til ein skule som er godt budd og har høge 
forventningar (St.meld. nr. 8(2007-2008):30) 

Dette innebærer at elevene tar over mange av kulturkontaktens oppgaver. Elever som arrangører 

skal også bidra til at møter med kunst og kultur i skolen skal være en god opplevelse for både 

elevene og utøverne (www.denkulturelleskulesekken.no). På nettsidene til turnéorganisasjonen i 

Telemark oppfordres det til å involvere elevene i arrangøroppgavene, men det står ikke oppført som 

en del av kulturkontaktens oppgaver.
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2.4 Kulturkontakt og kompetanse

Hva slags kompetanse trenger en kulturkontakt for å kunne utføre ovennevnte arbeidsoppgaver? 

Kompetanse kan være i form av uformell eller formell kompetanse, som nevnt i 

begrepsavklaringen. Hvor viktig er det å inneha en viss faglig kompetanse om kultur, arrangering 

og formidling? 

Av alle informantene fra skolesystemet, var det kun én kulturkontakt (KkTeU 6) som hadde spesiell 

kompetanse innen kulturfeltet. Stillingen hadde tittelen kultur- og miljøarbeider, og rundt 20% av 

stillingen var tildelt kulturkontaktrollen. Noen hadde noe erfaring med formidling med tanke på 

kunst, men de fleste hadde ingen formell kompetanse fra før. 

Hendelser som blant annet informasjonsmøter og deltakelse på Kulturtorg kan være en form for 

kompetanseheving. I Trondheim kaller de Kulturtorget for Programslipp. Det opplyses om at det 

arrangeres informasjonsmøte hver høst for nye kulturkontakter i Trondheim. Ellers har de samlinger 

for kulturkontakter i kommunen flere ganger i semesteret. 

Også har vi møter, to-tre ganger i semesteret. Da blir alle kulturombuda i byen innkalt. Da 
får vi informasjon om alt fra nye utstillinger, nye ting som skjer, praktiske ting, også er det 
ofte kulturinnslag, innslag som kommer  ut til skolene som vi får en smakebit av. Tips og 
utvekslinger (KkTrB 4) 

Av intervjuene kom det også fram at det arrangeres en inspirasjonskonferanse hver høst av 

fylkeskommunen. 

Inspirasjon 2007 er en konferanse hvor vi skal utforske og vise hverandre muligheter som ligger i 
Den kulturelle skolesekken. Vi skal inspirere hverandre til videre utvikling i arbeid. Presentasjon av 
handlingsplanen for kunst og kultur i opplæringen, workshops, utstillinger, diskusjoner, gode 
eksempler fra skole- og kulturliv (Trondheim kommune (2006-2009):32). 

I tillegg til inspirasjonskonferansen kommer Programslippet en gang i året.

I Telemark ble kulturkontaktene sjeldent kalt inn til møte, enten det gjaldt kommunen eller fylket. 

Noen av informantene informerte om at det var hyppigere møter for et par år siden. Nå var det kun 

Kulturtorget de gikk på, en gang i året. Kun en informant hadde møter med sin egen kommune i 

tillegg.
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2.5 Kulturkontakt og kommunikasjon

God kommunikasjon mellom alle ledd i DKS er en forutsetning for at målene fra høyeste hold blir 

gjennomført hos målgruppen, for elevene på hver skole. Kulturkontakten har mye å si i forhold til i 

hvilken grad arrangementene blir vellykket. Det er de som møter artistene, og det er de som skal 

formidle informasjon til elevene og de ansatte om det aktuelle arrangementet. Om ikke 

kulturkontakten har fått tilstrekkelig med informasjon selv, vil ikke elevenes opplevelser av 

arrangementene bli optimal. En dårlig forberedt kulturkontakt kan gi elevene et dårlig inntrykk. I 

tillegg vil opplevelsen ha en større verdi om man kommer forberedt til et arrangement. Med en så 

tung organisering som DKS har, kan man tenke seg at kommunikasjonen mellom alle leddene vil 

være en utfordring. 

Alle kulturkontaktene var generelt sett fornøyde med kommunikasjonen mellom seg og sine 

kontakter. Kommunikasjonen mellom alle nivåene; fylkeskommune, kommune, skole og utøver 

fungerte generelt sett bra. En av informantene (KkTeBU 3) kunne fortelle en historie om utøvere 

som kom altfor sent uten å si ifra. Hun påpekte at det skjedde svært sjelden. En av utøverne jeg 

intervjuet fortalte at den informasjonen kulturkontaktene får fra DKS-koordinator ikke alltid 

stemmer. Informasjonsskrivet som blir sendt til skolene blir ikke godkjent av artistene, forteller han 

videre. 

Kommunikasjonen innad på skolene varierte fra skole til skole. Av de kulturkontaktene som ikke 

satt i ledelsen, kunne det være vanskelig å engasjere og formidle informasjon til de andre ansatte. 

Ofte kunne det bre seg negativitet i forhold til DKS hos noen lærere. Kulturkontaktene som satt i 

ledelsen opplevde dette enklere å gjennomføre.

2.6 Kulturkontakt og ressurser

Som kjent er skolesystemet preget av stramme strukturer og tidsrammer. For jobben som 

kulturkontakt er det noen skoler som opererer med nedsatt lesetid eller ekstra inntekt for 

kulturkontakten. Nedsatt lesetid vil for kulturkontakten si at man får ekstra tid til å gjøre sitt arbeid. 

F.eks. kan det bety én eller to timer i uka til dette arbeidet. To av mine informanter fikk økonomisk 
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godtgjøring. Få fikk nedsatt lesetid, og de fleste fikk verken avsatt tid eller økonomisk 

kompensasjon. Jobben som kulturkontakt kom altså for de fleste i tillegg til den stillingen de hadde.

Utenom tid og inntekt, var tilgang på kulturaktiviteter en bonus for mange. I tillegg til deltakelse på 

Kulturtorg, kunne DKS-koordinatoren i Trondheim kommune informere om kulturpasset som alle 

kulturkontaktene i kommunen fikk. Det gikk ut på at kommunen har avtaler med ulike 

kulturinstitusjoner der kulturkontaktene får gratis eller rabatt på billettinngang. Det kan være gratis 

inngang på museer og kinoer. Av og til får de invitasjon til førpremierer på Trøndelag Teater. 

3. ANALYSE OG DRØFTING

Etter å ha kartlagt kulturkontaktens oppgaver og rammer, er det på tide å se nærmere på 

hovedproblemstillingen. I hvilken grad er arbeidsoppgavene til kulturkontaktene klart definerte? 

Andre del av problemstillingen går ut på hvilke rammevilkår de har for å gjennomføre oppgavene. 

Rammebetingelsene til kulturkontakten har mye å si for gjennomføringen av arbeidsoppgavene. Det 

er mye som spiller inn for at kulturkontakten kan gjøre en tilfredsstillende jobb. Hvordan 

organiseringen, kommunikasjonen, kompetansen og tidsressursene utspiller seg på skolen, har 

innvirkning på arbeidet til kulturkontakten. Dette skal jeg se nærmere på i denne delen av 

oppgaven. Jeg vil først drøfte kulturkontaktens oppgaver, og deretter deres rammevilkår innen 

temaene organisering, kompetanse, kommunikasjon og ressurser. 

3.1 Kulturkontakt og oppgaver

For at kulturkontakten skal forstå og ha mulighet til å gjennomføre sine arbeidsoppgaver, må 

oppgavene være klart definerte. Om ikke kulturkontaktene er klar over hvilke oppgaver de har, kan 

man heller ikke forvente tilstrekkelig utført arbeid. Spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver 

kulturkontaktene hadde, var et av de første spørsmålene som ble stilt i intervjuet. 

Informantene gav nokså like svar på spørsmålene om hvilke arbeidsoppgaver de hadde. 

Organisering, opplysning og tilretteleggelse gikk igjen i svarene. Å holde seg oppdatert og det å 

være tidlig ute med informasjon var viktige punkt. Ikke alle var like presise på hvor disse 

oppgavene hadde blitt utarbeidet, og flesteparten kunne ikke vise til noen nedskrevne retningslinjer. 

19



En (KkTrU 2) sa det var fordi hun hadde vært kulturkontakt fra starten av, og dermed hadde vært 

med på utviklingen av stillingen. En annen (KkTeBU 3) mente at retningslinjene måtte man i tilfelle 

lage selv. Tre av mine fire informanter i Telemark visste ikke at retningslinjene for oppgavene, 

rollen og ansvaret til kulturkontakten lå på internettsidene til turnéorganisasjonen for fylket. Dette 

viser at kulturkontaktene er lite kjent med turnéorganisasjonens internettsider. Internettsidene det er 

snakk om, ser oversiktlige ut og er enkle å finne fram på. Kulturkontaktene var også positive til 

nettsidene til turnéorganisasjonen. Hvor ligger problemet da? Er det manglende interesse fra 

kulturkontakt, eller dårlig informasjon fra turnéorganisasjon? En mulig forklaring kan være at de 

kulturkontaktene som ikke var klar over turnéorganisasjonens retningslinjer, muligens har fått god 

overføring av kunnskap fra tidligere kulturkontakt. Dermed oppsøker de ikke denne informasjonen. 

En annen kjent årsak kan være mangel på tid, der kulturkontakten vil prioritere vekk dette. Det kan 

tenkes at det kan være sammenheng mellom de kulturkontaktene som fikk avsatt tid eller 

økonomisk godtgjørelse og de kulturkontaktene som holder seg oppdatert. Kulturkontakten (KkTeU 

6) som var tydelig på hvor retningslinjene kom fra, fortalte at han hadde ca. 20% av sin stilling til å 

dekke arbeidet som kulturkontakt. To av de tre andre kulturkontaktene i Telemark hadde også enten 

økonomisk godtgjørelse eller avsatt tid. Om vi skal legge alle som fikk ekstra tidsressurser under en 

kam, så dette dermed ut til å være uavhengig av om kulturkontakten fikk ekstra tidsressurser eller 

økonomisk godtgjørelse. Men det skal understrekes at denne kulturkontakten hadde en stilling som 

kultur- og miljøarbeider, og at 20% av stillingen gikk til kulturkontaktarbeid. 20% av en 100% 

stilling vil si ca. en hel arbeidsdag i uken, kun til dette arbeidet. Dette lar seg derfor vanskelig 

sammenlignes med f.eks. kulturkontakten (KkTeU 7) som fikk avsatt én time i uken til samme 

arbeid, som var et mer vanlig tidsomfang.

En del informerte også om oppgaver i forhold til å ha elever som arrangører. Fem av mine sju 

informanter gjennomførte Elever som arrangører. Alle informantene i Trondheim tok i bruk dette 

prosjektet, mens det kun var halvparten i Telemark som gjorde det. Hvordan dette prosjektet ble 

organisert var forskjellig på hver skole. Noen skoler hadde valgt ut kun to elever som kulturverter, 

andre hadde så mange som ti. Ansvarsrollen til eleven varierte også. På en skole hadde elevverten 

noen ganger det fulle ansvaret i løpet av den tiden besøket fra DKS var på skolen. Det vil si at 

kulturkontakten ikke var tilgjengelig for elevene. Dette viste seg under intervju med utøvere, å være 

tilfelle på flere skoler. Fra utøverne jeg intervjuet fikk jeg tilbakemelding på at de savnet en voksen 

kulturkontakt som de kunne henvende seg til. Dette for å avklare saker som elevene kanskje ikke 

hadde like god innsikt i. De la vekt på at det var veldig hyggelig å bli tatt imot av elever, men at de 

trengte en voksen å forholde seg til. Det kan tenkes at noen kulturkontakter ser på Elever som 

20



arrangører som en form for avlastning. Da kan de bruke elevene til å gjøre noen av sine oppgaver 

slik at de får tid til andre oppgaver. Elevene skal gjøre noen av kulturkontaktens oppgaver, men 

poenget er vel at de skal bli fulgt opp på det arbeidet de gjør, og ikke minst at kulturkontakten skal 

være tilgjengelige for elevene. Elevvertene skal lære om arrangering, og da er det viktig at 

kulturkontakten er der og hjelper de i å forstå oppgavene sine. De fleste skolene som tok i bruk 

Elever som arrangører, hadde et greit opplegg for elevene. De ble tatt med på planleggingsmøte før 

DKS-besøket kom, der de avklarte og delegerte arbeidsoppgaver. De ble så fulgt opp fram til 

besøksdagen, og under besøket. Selv om det kun var på en skole kulturkontakten ikke alltid var til 

stede for kulturvertene, er tilbakemeldingen fra utøverne et tankekors. Utøverne har nok vært på 

mange flere skoler enn det er gjort intervjuer i denne undersøkelsen. Dette må bety at det er et 

utbredt problem iforhold til kulturkontaktens rolle.

Selv om ikke alle tok i bruk Elever som arrangører, hadde alle hørt om prosjektet. De to skolene 

som ikke gjennomførte Elever som arrangører, hadde ulike synspunkt på prosjektet. En av 

informantene (KkTeU 7) innrømmet at de burde ha mer fokus på elevene i arrangeringen. Samtidig 

mente kulturkontakten at det var store tidsavstander mellom arrangementene, og at det derfor kunne 

være vanskelig å holde kontinuitet i en elevgruppe. I tillegg var mangel på tid et problem. 

En annen informant (KkTeB 1) mente at det ikke var nødvendig å innlemme elevene i 

arrangeringen. Hun mente at det å være arrangør for DKS rett og slett ikke gav elevene noe. Hun 

snakket om arrangement utenom DKS, men innenfor skolen, som var mer berikende for elevene. 

«Jeg ser verdien i det å være arrangør, men jeg ser ikke helt verdien i Kulturskatten å gjøre det 

med...! Det er ikke så mye du kan få øvet deg på å gjøre annet enn å sette ut stoler. Mens det å lage 

en forestilling kan du lære mye om». Hun la også vekt på at det er mye som skal gjøres, og at de 

prioriterer litt annerledes. Selv om hun nevnte mangel på tid, ble Elever som arrangører her bevisst 

ikke tatt i bruk. Selv om hun uttrykte seg negativt til produksjonene fra DKS, var hun opptatt av at 

elevene skulle få arrangørkompetanse. Dette fikk de, som hun sa, fra andre hold. Her kan det tenkes 

at negativiteten til DKS kommer av at hun ikke har et eierskapsforhold til prosjektet. 

Kulturkontakten snakket varmt om hvor flinke skolene i kommunen er til å arbeide med 

kulturarrangement, hvilke samarbeidsprosjekter de har, og hvor lenge de har holdt på. Her opplevde 

jeg kulturkontakten med et helt annet engasjement. Hun uttrykte stolthet og begeistring overfor 

kulturarbeidet som hadde blitt gjort av skolene i kommunen. Dette tilfellet kan vise at uansett hvor 

interessert en kulturkontakt er i kultur, vil det være viktig å forankre DKS på hver eneste skole. At 

skolene har et eierskapsforhold til DKS er viktig for at det skal bli et vellykket prosjekt.
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Alle var klare på sine viktigste arbeidsoppgaver, men entusiasmen var ikke like stor overalt. I 

Telemark var det variasjon i tilbakemeldingene. Det var ikke alle som syntes alt var like viktig, og 

det hendte ofte at de hadde for dårlig tid til å gjennomføre alt de skulle. Særlig i Telemark var det 

flere som ikke var like positive til f.eks. å gå på informasjonmøter eller Kulturtorget. Som nevnt var 

det også noen som ikke så helt poenget med Elever som arrangører. Jeg opplevde kulturkontaktene i 

Trondheim som mer entusiastiske og positive overfor sine oppgaver, enn det jeg gjorde i Telemark. 

Her tror jeg møtene og arrangementene kulturkontaktene i Trondheim ble invitert på, har mye å si. 

Med så mange samlinger vil jeg tro at de opparbeider et eierskapsforhold til DKS. Dette gjør de 

antakelig mer positive og interesserte i arbeidet. Kun én av kulturkontaktene i Telemark kunne 

tenke seg flere samlinger. Resten så ikke det som nødvendig, blant annet fordi de syntes 

kommunikasjonen og informasjonen på nettsidene fungerte så bra. Det var også noen som ikke var 

begeistret for å dra på Kulturtoget. De syntes jobben de gjorde var viktig, men det var kun én 

kulturkontakt i Telemark som nevnte at dette først og fremst var viktig for elevene. I Trondheim 

snakket samtlige om hvor viktig DKS var for elevene. Jeg tror det er viktig at kulturkontaktene føler 

tilhørighet og samhold med alle som jobber med DKS, innad i sin kommune eller sitt fylke. 

At oppgavene er klart definerte for kulturkontaktene går på hvor gode turnéorganisasjonene eller 

DKS-koordinator er til å informere og ha dialog med kulturkontaktene. Selv om det var vanskelig å 

finne nedskrevne retningslinjer for kulturkontaktene i Trondheim, opplevde jeg at kulturkontaktene 

innehadde tilstrekkelig med informasjon. Istedenfor å få et ark med definerte arbeidsoppgaver, 

arrangerte kommunen møter der all nødvendig informasjon ble gitt. I Telemark var informasjonen 

lett tilgjengelig, men kulturkontaktene var ikke like flinke til å bruke den. I møtevirksomhet har 

personene tilstede direkte relasjon til hverandre. Her foregår dialogisk kommunikasjon, og man får 

lettere svar på spørsmål man lurer på. Den elektroniske kommunikasjonen foregår gjerne 

monologisk, der det er meningen at kulturkontaktene selv skal finne fram til svar. Her skal det 

gjerne litt mer til for å få svar på sine spørsmål. Her ser man et bevis på hvor viktig måten 

informasjonen blir gitt på er. I tillegg til dette tror jeg at møtevirksomhet med hyppig informasjon, 

slik som i Trondheim, gjør noe med følelsen til kulturkontakten om hvor viktig arbeidet deres 

faktisk er. Og ikke minst styrker det fellesskapsfølelsen mellom kulturkontaktene. 
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3.2 Kulturkontakt og organisering

Organiseringen til DKS fra nasjonalt til lokalt nivå er nokså tung. På fylkesnivå er det opp til hvert 

enkelt fylke hvordan man vil løse organiseringen innad i sitt fylke. En av utøverne fortalte meg at i 

musikermiljøet i DKS pleide de å fleipe med DKS sin organisering, fordi de syntes hele 

organiseringen var forvirrende. I stortingsmelding nr. 8 forklares denne organiseringen:

Heilt sidan Den kulturelle skulesekken vart etablert, har det vore eit sentralt prinsipp at dei 
enkelte fylka og kommunane skulle få høve til å utarbeide sine eigne kulturelle skulesekkar i 
samsvar med lokale og regionale tilhøve, og utan for sterk statleg styring. I røynda kan det 
difor verke ugreitt å snakke om éin kulturell skulesekk. I landet finst det 19 fylkessekkar, 
431 mindre kommunesekkar, ein Svalbardsekk, og dessutan mange tusen skulesekkar i dei 
enkelte skulane. Alle har ulike rutinar og praksis, og ulike røynsler og oppfatningar om Den 
kulturelle skulesekken. Departementet meiner at lokalt spelerom og engasjement er eit svært 
viktig prinsipp i Den kulturelle skulesekken (St.meld. nr. 8 (2007-2008):24). 

Her står det med andre ord at dersom man vil unngå sterk statlig styring, er organiseringen nødt til å 

bli tung. Å bruke lokale ressurser kan imidlertid være positivt med tanke på den lokale 

forankringen. Jeg vil tro at når man bruker kunst- og kulturressurser fra sin egen kommune eller sitt 

eget fylke, vil det hjelpe til å utvikle et eierskapsforhold til DKS. Så, klarer vi å holde ut med en 

tung organisering til fordel for den lokale forankringen? 

I mitt feltarbeid opplevde jeg at mine informanter, særlig fra Telemark, hadde mange å forholde seg 

til når det gjaldt aktører fra DKS. Man skulle både ha kontakt med kommunen, turnéorganisasjonen 

og utøveren. Man kunne kanskje tenke seg at det hadde vært enklere å samordne kommune og 

turnéorganisasjon, slik at det kun var én kontaktperson å forholde seg til for kulturkontakten. Men 

det ville blitt en altfor stor oppgave for både turnéorganisasjonen eller kommunen, med tanke på 

antall kommuner og begrensede ressurser. Om turnéorganisasjonen var den eneste kontaktpersonen, 

ville det blant annet vært et problem i forhold til ansvaret om å forankre DKS lokalt, som nå er 

kommunens ansvar. Når det er snakk om forankring, bør man være ute i «felten» å vise seg.

I Trondheim kan man ta bort det ene leddet, turnéorganisasjon, siden det er integrert i kommunen. 

Dette er integrert siden denne kommunen fungerer som et fylke, der midler kommer direkte fra 

ABM-utvikling. Slik sett vil jeg tro at kulturkontaktene i Trondheim hadde en enklere oversikt på 

sine forhold. 
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3.3 Kulturkontakt og kompetanse

En viss form for kompetanse bør man inneha i ethvert arbeid. Men betydningen av ordet 

kompetanse kan være forskjellig. Som i begrepsavklaringen kan man inneha formell eller uformell 

kompetanse. Man kan også, som mine informanter i større grad gjorde, se på personlige egenskaper 

som en form for kompetanse. 

Av tilbakemeldingene var det kun én (KkTeU 6) som syntes at kulturkontaktene bør ha en faglig 

kompetanse. Ellers var det mange egenskaper som ble nevnt som viktig kompetanse:

Du må jo være kulturinteressert, i et vidt spekter. Hvis du ikke er det, er ikke dette jobben 
for deg. Jeg har jo blitt kjent med noen kulturombud, og man ser jo at alle er 
kulturinteressert. Det må være en betingelse. Det er klart du kan bli pålagt å være 
kulturombud, men da tror jeg ikke man gjør en god jobb (KkTrB 4). 

Samtlige av informantene mente at det var viktig å være interessert i kultur. «Du må gløde, du må 

ville ha kultur, du må synes at det er like viktig som annen virksomhet på skolen. Det er den største 

misjonen, å få kultur og kunst til å bli like viktig som matte og norsk» (KkTrU 5). Alle 

informantene nevnte i hovedsak personlige egenskaper som viktig kompetanse hos kulturkontakten. 

Det som ble nevnt var blant annet formidlingsevne, serviceinnstilling og åpenhet. Det som gikk 

igjen som en rød tråd var argumentet om å være interessert i kultur. Oppsummert syntes ikke 

kulturkontaktene det var nødvendig å inneha noen faglig kompetanse. 

Når det gjelder opplæring av kulturkontakter var det varierende tilbakemeldinger. Halvparten sa de 

hadde fått en form for opplæring. De fleste hadde vært kulturkontakt såpass lenge at 

opplæringsrutinene antakelig hadde forandret seg, og noen hadde til og med vært med på 

utviklingen av stillingen. I Trondheim kunne vi se at det tilbys informasjonsmøter for nye 

kulturkontakter hver høst. I Telemark fikk jeg vite av turnékoordinator at det var kommunen sin 

oppgave å gi opplæring til kulturkontaktene. Jeg forstod på kommunekoordinatoren jeg intervjuet at 

det ikke var noen klar rutine på det området, men at det var på grunn av at de ikke hadde behøvd 

dette på mange år. Her kan vi se at det kunne vært et klarere fokus på opplæring innen kommunene 

slik at man er forberedt når situasjonen kommer.

Til tross for at det kun var én kulturkontakt (KkTrB 4) i Trondheim som kunne vise meg et skriv om 
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kulturkontaktens oppgaver, hadde kulturkontaktene i Trondheim hyppige informasjonsmøter. Dette 

gjorde at kulturkontaktene i Trondheim fikk den informasjonen de trengte. Selv om de ble innkalt til 

to til tre møter i semesteret, var det ingen som klagde på at det var for mye møtevirksomhet. Møtene 

ble satt stor pris på av samtlige kulturkontakter. De kunne meddele at dette var kompetansehevende 

tiltak, i tillegg til at man fikk oppleve kulturelle innslag og møte andre kulturinteresserte i 

tilsvarende situasjon. Inspirasjonskonferansen og Programslippet ble også snakket varmt om av 

kulturkontaktene. De satte pris på å få møte andre kulturkontakter og utveksle erfaringer i tillegg til 

at disse dagene var til inspirasjon for dem. 

I Telemark opplevde jeg kompetansehevende tiltak i mindre grad. Kulturkontaktene hadde få eller 

ingen samlingsmøter utenom Kulturtorget, og de fleste var generelt sett ikke særlig interessert i å ha 

flere møter. Tre av fire kulturkontakter i Telemark hadde ingen møter utenom Kulturtorget. 

Informant KkTeBU 3 hadde et annet syn på møtevirksomheten:

Jeg kunne tenke meg et treffpunkt sammen med andre kulturkontakter med varierende tema, 
f.eks. det andre halvåret som det ikke er Kulturtorg. ... Man treffer jo mange på Kulturtorget. 
Alle kulturkontaktene er jo invitert, men alle kommer ikke viser det seg (KkTeBU 3). 

Det samme kunne turnékoordinator fortelle om oppmøtet på Kulturtorget. Hun fortalte at alle 

kulturkontaktene i fylket skal være med på Kulturtoget, men at det kun var litt over halvparten som 

kom. Videre fortalte hun om viktigheten ved å være ute i «felten». «Det er ingen tvil om at vi burde 

være mer ute. Det har vi innsett» (Turnékoordinator Telemark). Det hun også fortalte var at 

kommunene i fylket skal arrangere møter med kulturkontaktene to ganger i året. Informasjonen fra 

informantene viser at en del kommuner ikke følger opp dette. 

Et av mine spørsmål i intervjuet handlet om hvorvidt kulturkontaktene hadde påvirkning i valg av 

produksjoner som skulle bli gjennomført på sin skole. «Jeg har faktisk aldri prøvd. Det har jeg ikke 

vært klar over at jeg kunne ha gjort» (KkTrU 5). Samtlige av informantene mente de i svært liten 

grad hadde innflytelse. Til tross for det, nevnte en del av informantene i Trondheim at de kunne 

komme med ønsker om hvilke produksjoner som skulle komme til sin skole. Noen nevnte at 

ønskene i liten grad ble tatt hensyn til. DKS-koordinator i Trondheim kunne fortelle at de hadde 

påmeldingstilbud på de ulike DKS-arrangementene. I tillegg har de satt av stimuleringsmidler der 

skolene kan søke penger om å arrangere egne kulturaktiviteter. 

Siden vi starta arbeidet har vi satt av en del av midlene våres, sånn at skolene kan søke på 

25



det. Da har vi kriterier om at det skal være et samarbeidsprosjekt med profesjonelle 
kulturaktører. Det er veldig positivt mottatt på skolene. Da kan de selv dra ut å kjøpe, også 
må de rapportere på det (Kulturkoordinator Trondheim).

Jeg opplever her at kulturkontaktene i Trondheim blir i stor grad ivaretatt i kommunen. Selv om de 

ikke har innflytelse på innholdet i produksjonene fra DKS, er stimuleringsmidlene i kommunen et 

eksempel på integrering, og ikke minst kompetansehevende tiltak i kommunen. 

Det finnes noen som mener at kulturkontakten bør inneha en større kompetanse om arrangering og 

formidling. Men hvorfor bør kulturkontakten inneha en spesiell kompetanse, når det viser seg at de i 

stor grad ikke blir inkludert i utformingen av DKS-tilbudet? Når det gjelder kvaliteten og 

utformingen på DKS-tilbudene var oppfatningen generelt at kulturkontaktene stolte på at det som 

kom fra DKS var av god kvalitet. De var ikke interessert i å påvirke DKS i den forstand. 

Oppsummert var de også veldig godt fornøyde med kvaliteten på tilbudene, og det var vel også 

grunnen til at de ikke ville blande seg i innholdet i produksjonen.

3.4 Kulturkontakt og kommunikasjon

God kommunikasjon er avgjørende for at et samarbeidsprosjekt skal være vellykket. I løpet av 

feltarbeidet fikk jeg overraskende mange positive tilbakemeldinger om kommunikasjonen mellom 

aktuelle aktører innenfor DKS. Med tanke på den tunge organiseringen DKS har, skrøt samtlige 

informanter av at kommunikasjonen var god mellom de aktuelle nivåene. Unntak hendte, men stort 

sett fungerte det godt. Den eneste kommunikasjonssvikten jeg ble informert om var utøveren som 

mente informasjonsskrivet til kulturkontakten av og til kunne være feilaktig. Her er det en svikt 

mellom utøver og produsent. Dette kan føre til problemer for både kulturkontakt og utøver den 

dagen arrangementet skal gjennomføres. Både turnékoordinator og informant KkTeU 7 fortalte at i 

Telemark hendte det ofte at kulturkontakten kommuniserte direkte med turnékoordinator, selv om 

henvendelsene skulle gå gjennom kommunekoordinator. Likevel uttrykte de ikke problemer med 

kommuniseringen. Alt i alt var informantene fornøyde med kommunikasjonen. 

Kommunikasjonen mellom de ansatte på skolen derimot, var annerledes. Mange av informantene 

opplevde motstand fra andre lærere. Selv om beskjed ble gitt i god tid til alle involverte, hendte det 

likevel at noen lærere hadde lagt andre planer den dagen DKS skulle komme. Da jeg spurte om 

hvilke utfordringer kulturkontakten hadde, svarte over halvparten at det var vanskelig å få med de 
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andre lærerne.

Det er å få lærerne til å se at det her er nyttig. At de kan bruke det. At det ikke bare er 
«happenings». Jeg synes læreboka har fått for stor makt. Man er for redd for å gå fra 
læreboka i de forskjellige fagområdene. Jeg synes det er vel så artig å ta imot noe som 
kommer, og så bygge noe rundt det (KkTrU 2).

Fordelen med å sitte som kulturkontakt i ledelsen var at man kunne plotte arrangementet rett inn i 

fagplanen selv, i tillegg til at man hadde en større autoritet. Av mine informanter var det fire av sju 

kulturkontakter som satt i ledelsen. Av dette kommer det fram at forankringen av DKS på skolen 

bør i større grad forbedres.

Det er et tankekors at kulturkontaktene i Telemark, der de har et ekstra ledd i organiseringen enn i 

Trondheim, likevel bruker direkte kontakt med turnékoordinator istedenfor kommunekoordinator 

slik det er ment. 

3.5 Kulturkontakt og ressurser

Skole-Norge er ikke kjent for å ha mye tidsressurser. For ansatte er skolehverdagen en hektisk 

hverdag der mange oppgaver skal løses på kort tid. Hvordan blir arbeidet til kulturkontakten tatt 

hånd om i en ellers hektisk hverdag?

De fleste av informantene ønsket seg mer tid til sine arbeidsoppgaver. Jeg opplevde mange av dem 

som idealister som jobbet for noe de brant for. 

Jeg kjenner jo på at vi gjør et stort stykke gratisarbeid for skolen da.. så jeg synes absolutt 
det burde ha vært avsatt noe tid til det. Som hadde vært noe konkret for det kulturombudet 
skal gjøre. Det er jo en god del jobb, sånn som e-post, telefon, buss som skal bestilles, 
planlegging, være oppdatert, oppdatere andre osv. Mye som gjøres som er gratis. Så hvis 
ikke jeg hadde gjort det, så lurer jeg på hvem som skulle ha gjort det (KkTrU 2). 

Noen av kulturkontaktene jeg intervjuet fikk nedsatt lesetid, andre fikk penger for arbeidet. De 

fleste jeg intervjuet fikk ingenting. Selv om noen fikk avsatt tid eller ekstra inntekt, var det ikke 

snakk om mengder av det. Ressurser eller ikke, opplevde jeg de fleste som pådrivere for kultur, som 

så viktigheten i det å være kulturkontakt. Noen få av kulturkontaktene så på arbeidet sitt som en 

plikt som måtte gjøres. Som man kan lese i presentasjonen av informantene, har alle 
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kulturkontaktene i gjennomsnitt vært i stillingen sin i mange år. Dette må sannsynligvis bety at alle 

liker jobben sin, så mer enn en plikt ser det ut til at arbeidet må være.

Å være kulturkontakt kommer i de fleste tilfeller, ifølge mine informanter, i tillegg til sin vanlige 

stilling. To av mine informanter kunne fortelle at de fikk økonomisk godtgjørelse, der den ene 

(KkTeBU 3) kunne fortelle at hun fikk 4000 kr brutto i året. KkTeU 7 informerte om at han fikk én 

time i uka til kulturkontaktjobben. KkTeU 6, som jobbet som kultur- og miljøarbeider meddelte at 

arbeidet som kulturkontakt var integrert i hans stilling, ca. 20%. De resterende informantene fikk 

ingen kompensasjon. 

Dette viser at stillingen som kulturkontakt i mindre grad ikke blir stilt på lik linje som andre 

stillinger på skolen. Her er det behov for forbedring. Det kan se ut til at kulturkontakten er blitt litt 

glemt. Kulturkontakten er det siste leddet i DKS sitt organisasjonshierarki, og det kan virke lite 

prioritert i et ellers gjennomtenkt system. Bør man ikke ha enten avsatt tid eller økonomisk 

kompensasjon her, som andre steder? DKS kan ikke pålegge skolen noe som helst, men etter en del 

studering på dette området, bør det i mine øyne gjøres noe for å forbedre situasjonen.

4. AVSLUTNING OG KONKLUSJON

Denne oppgaven tar utgangspunkt i kulturkontaktens rolle. Jeg har nå sett på i hvor stor grad 

oppgavene deres er klart definerte, og hvilke rammevilkår de har for å utføre oppgavene.

Oppgavene til kulturkontakten vil jeg si er klart definerte både i Trondheim og i Telemark, men på 

ulik måte. Selv om det ikke er nedskrevet noen retningslinjer i Trondheim blir oppgavene definert 

gjennom informasjonsmøter, som ser ut til å fungere godt. I Telemark er oppgavene klart definerte 

på hjemmesiden til turnéorganisasjonen, men her ligger problemet hos kulturkontakten som ikke er 

flink nok til å oppsøke informasjonen. Dette fungerer ikke like godt. Her bør turnéorganisasjonen 

og kommunen være flinkere til å informere sine kulturkontakter. 

I Trondheim ser vi at det er en helt annen grad av forankring av DKS i kommunen enn vi ser i 

Telemark. Dette bør DKS i Telemark lære av. Det kan konkluderes med at møtevirksomhet, 

samlingsarenaer og bonusordninger som kulturelle tilbud til kulturkontakten er med på å forankre 

DKS lokalt. Gjennom å bygge opp eierskapsfølelsen til kulturkontakten, vil dette også lettere 
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overføres til den aktuelle skole. Dermed får vi på sikt en positiv innstilling til DKS.

Det er enkelt å tenke at måten DKS er organisert på burde vært enklere. Det er forståelig at 

organiseringen blir tung når man skal ta hensyn til at det ikke skal være statlig styring, men fokus 

på lokal forankring. Likevel burde man hele tiden se etter effektive løsninger som kunne minske 

arbeidet og gjort det enklere for de involverte. F.eks. kan det være lurt å se på hva som er gjort 

andre steder, å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Med tanke på kulturkontakten kan 

det bli forvirrende å skulle forholde seg til så mange kontakter i DKS som det viser seg å være. 

Om kulturkontakten bør inneha spesiell kompetanse på kunst- og kulturfeltet er vanskelig å si. 

Siden intervjuene viser at de ikke har noen påvirkning på det kvalitetsmessige innholdet i DKS, ser 

jeg ikke det store behovet for en bredere kompetanse. Men en viss kompetanse på arrangering og 

formidling bør de ha. Og, man bør være, som informantene mener, interessert i det man driver med. 

Ellers kan det bli vanskelig å forankre DKS på den enkelte skole. 

Kommunikasjonen mellom nivåene i DKS fungerte, i følge informantene, bra, til tross for den tunge 

organiseringen. Det er likevel et poeng at skolene i Telemark ofte brukte direkte kommunikasjon 

med turnéorganisasjonen der de egentlig skulle gjennom kommunen først. Vi har sett at 

kommunikasjonen mellom kulturkontakt og lærere ikke alltid er like uproblematisk. Det kan tenkes 

at denne kommunikasjonen kunne forbedres med større grad av forankring på den enkelte skole. 

Intervjuene viser at kulturkontaktarbeidet er noe som i de fleste tilfeller kommer i tillegg til den 

stillingen man har. Dette viser at kulturkontakten i større grad er en glemt aktør i DKS. Jobben bør 

stilles på lik linje med andre stillinger i skoleverket, der man enten får avsatt tid eller økonomisk 

kompensasjon for det arbeidet man gjør. 

Kulturkontakten er en liten del av et stort system. Arbeidet deres utføres på den enkelte skole der 

målgruppen til DKS, elevene, befinner seg. Det er her DKS utøves, og det er på dette nivået målet 

med hele DKS blir gjennomført. Det er viktig at også dette leddet av DKS blir ivaretatt, og ikke 

glemt.
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VEDLEGG

Intervjuguide 

Navn, stilling

Hva er det beste med å være kulturkontakt?

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Hva er bakgrunnen for at du ble kulturkontakt, og hvor lenge har du vært det?

Har du tidligere erfaringer innen arrangering eller formidling av kunst og kultur?

Hvor stor andel av din stilling har du til å gjøre jobben som kulturkontakt? (Mener du dette er nok 

for å gjøre en god jobb som kulturkontakt?)

Har du fått noen opplæring eller lignende som kulturkontakt?

Føler du at du har mulighet til å utvikle deg som kulturkontakt, eller er det rammer rundt som 

begrenser dette?(Når føler du at du får hevet kompetansen din som kulturkontakt?)

Hvordan forbereder du et besøk fra DKS? 

Hvilke utfordringer vil du si at du har som kulturkontakt?

Hvilken kompetanse mener du en kulturkontakt bør ha?

Hva mener du bør gjøres for at du skal bli mest mulig fornøyd med kulturkontakt-rollen?

Hvordan får du, eller skaffer du deg informasjon om et besøk fra DKS som skal komme? (Hva 

synes du om informasjonen som står på nettet, stemmer det? Er det nok informasjon, eller er det noe 

du savner?)

Hvordan synes du kommunikasjonen mellom skolen og kommunen, fylkeskommunen og utøverne 

fungerer?

I hvor stor grad deltar elevene i gjennomføringen og i hvor stor grad gir du elevene ansvar her?

Hva gjør du for at elevene skal være et godt publikum?

Hvem er det som velger ut hvilke forestillinger som skal komme til skolen din? Er du med på dette?

Finnes det noen retningslinjer om kulturkontaktenes oppgaver som du har fått?

Er det noe du vil legge til?
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