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REKOMMANDATION

Nordens Kulturelle Skolesekk

I henhold til Helsingforsaftalen artikel 45 og 56, har Nordisk Råd den 29.
oktober 2015 vedtaget nedenstående rekommandation efter forslag fra
Kultur- og Uddannelsesudvalget

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

å videreutvikle kulturministrenes initiativ «Løft for Nordiske børne-
og ungdomslitteratur» til å omfatte alle de fem nordiske prisene

at det hvert år lages et faglig og kulturelt program om alle de no-
minerte til Nordisk Råds priser

at programmet skal være et tilbud til barn og unge som går på
grunnskole og videregående skole i Norden

at Ministerrådet innarbeider satsingen i budsjettet for 2015, slik at
tilbudet kan være tilgjengelig fra skoleåret 2016/2017

at satsingen bør være et samarbeid mellom kultur- og utdan-
ningsministrene i Norden

København, den 4. november 2015

Höskuldur Þórhallsson

President

Britt Bohlin

Rådsdirektør
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BILAG

Utvalgets forslag
Kultur- og Uddannelsesudvalget Kultur- og utdanningsutvalget foreslår at

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

å videreutvikle kulturministrenes initiativ «Løft for Nordiske børne-
og ungdomslitteratur» til å omfatte alle de fem nordiske prisene

at det hvert år lages et faglig og kulturelt program om alle de no-
minerte til Nordisk Råds priser

at programmet skal være et tilbud til barn og unge som går på
grunnskole og videregående skole i Norden

at Ministerrådet innarbeider satsingen i budsjettet for 2015, slik at
tilbudet kan være tilgjengelig fra skoleåret 2016/2017

at satsingen bør være et samarbeid mellom kultur- og utdan-
ningsministrene i Norden

Baggrund

Kultur- og utdanningskomiteen har ved flere møter drøftet dette udvalgs-
forslaget og har vært enstemmig om at dette skal prioriteres, under titte-
len «Nordens Kulturelle Skolesekk».

Bakgrunnen for forslaget har vært å understøtte det viktige arbeidet som
gjøres for å fremme det nordiske samarbeidet innen skole og kultur.  Nor-
disk Ministerråd og kulturministrene har i dag gitt barn og unge en satsing
gjennom programmet «Løft for Nordisk børne- og ungdomslitteratur».

Bakgrunnen for dette er bl.a. å styrke nordisk språkforståelse.
Kultur- og utdanningsutvalget ønsker å videreutvikle dette arbeidet ved å
utvide tilbudet til å gjelde film, musikk, miljø og litteratur. Komiteen øns-
ker å begrense dette tilbudet til å gjelde de nevnte temaer, som også
dekker alle Nordisk Råds fem priser.

Kultur- og utdanningsutvalget vil understreke viktigheten av å styrke det
nordiske samarbeidet, slik at barn og unge får bedre kunnskap om Norden
og nordisk film, musikk, litteratur og miljøprosjekter for derigjennom å
styrke språkforståelsen. Ved å gi alle barn og unge et slikt tilbud gjennom
skolen vil en styrke det nordiske samarbeidet, det nordiske språket og øke
kunnskapen om vår felles kultur.

Udvalget har gennemført møder og høringer med repræsentanter fra Ska-
pande Skole i Sverige og den Kulturelle Skolesekken i Norge.

Nuuk, 23. juni 2015

Annette Lind (S)
Aron Emilsson (SD)
Iddimanngiiu Bianco (IA)
Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP)

Jorodd Asphjell (A) Leder
Peter Johnsson (S)
Rigmor Andersen Eide (KrF)
Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.)


