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Partene

Kulturtanken

er en nasjonal

Kulturtanken

er organisert

fastsatt

etat med ansvar for ordningen
som en virksomhet

av Kulturdepartementet

skal sikre et profesjonelt
kvalitativt

god måte.

og til å utvikle
Kulturtanken

kunst— og kulturtilbud

Kulturtanken

felles forståelse

både lokalt,

i skolen

og engasjement
dialog

regionalt

(DKS).

med et mandat

i fellesskap.

Den kulturelle

for barn og unge i hele landet,

skal også bidra til at tilbudene

i tett

skolesekken

Kulturdepartementet,

og Kunnskapsdepartementet

skjer utviklingen

og kunstsektor

under

Den kulturelle

mellom

samspiller

kunst-,

med kommuner

skolesekken

på en

med skolens

kultur— og skolesektor.

og fylkeskommuner,

som er

læreplaner,

For

og med skolesektor

og nasjonalt.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

(KKS) blir overført fra Utdanningsdirektoratet

Nord Universitet

fra Kunnskapsdepartementet.

fra 1.01.2018

Universitet/Nasjonalt
og kulturfagene
interesse
skoler

senter

i barnehagen

for opplæring

Universitet/KKS
basert

og grunnopplæringen

til å tolke

skal videreføre
på relevant

utdanningsmyndigheter
lærerutdanningene,

i opplæringen

arbeidet

forskning.

innenfor

Nord Universitet/KKS

og operasjonalisere

med forskningsformidling

dette

fagfeltet

skole- og barnehageeiere,

og praksisnært

KKS aktuelle

og ansatte

og for økt

og læreplanverket.

skal også være rådgiver

ved behov.
ledere

for fagene

i kunst-

skal bidra til at barnehager

rammeplanen

Nord Universitet/KKS

Nord

(KKS) skal bidra til økt kvalitet

og bidra til engasjement

i kunst— og kulturfagene.

får økt kompetanse

bistand,

og vil få sitt mandat
for kunst og kultur

til

målgrupper

i barnehager

og

Nord

aktivitet

og

for nasjonale
for arbeidet

og skoler

er

og PP—

tjenesten.

Hvorfor

skal vi samarbeidet?

Mandatene

viser at KKS og Kulturtanken

engasjementet
sammenheng

for kunst og kultur
mellom

tilbudene

ulike samarbeids-

kunst og kultur

i opplæringen.

og kultursektor,

Kulturtanken
lærerstudenter,

gevinst

og utviklingsprosjekter

Sammen

vil vi formidle

som kan spres via våre digitale

har behov for sterkere forankring
skole— og barnehageeiere,

for å styrke

i skolesektoren.

vil gi enda større

Vi vil iverksette

kunst-

har et felles ansvar

i opplæringen

i opplæringen

gode eksempler
nettsider,

og ansatte

og

at helhetstenking

og

for barn og unge.

for å øke engasjementet

i skolesektoren

ledere

forståelsen

Vi mener

på samspill

og interessen
mellom

for

skole og

og til alle våre målgrupper.

og vil sammen med KKS kunne nå

i barnehager

og skoler

Konkrete

samarbeidsprosjekt

Nasjonale

samarbeidsprosjekter

samarbeidsprosjekter
nettverk

og deling

vil bli etablert

kan være knyttet
av informasjon

med konkrete

prosjektavtaler.

til FOU, kompetanseheving

Aktuelle

av lærere,

felles konferanser

og

på nettsidene.

Forpliktelser
Partene
nettverk.

skal utveksle

informasjon

Det skal gjennomføres

ogjevnlig

medvirke

årlige evalueringsmøter

på hverandres
mellom

fagarenaer,

konferanser

og

partene.

Varighet
Denne

samarbeidsavtalen

Lin Marie

gjelder

i perioden

28.11.2017

— 30.12.2020.

Holvik

Kirsti Saxi
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