
 
 

Teatrenes Interesseorganisation ● Farvergade 10, 5.sal ● DK‐1463 København K ● +45 70 27 07 07 ● info@tio.dk 
 

 

 

13-09-2013 

 

Høringsvar til ’Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og 

musikloven og forskellige andre love’ 

Teatrenes Interesseorganisation (TIO) har med stor interesse læst lovforslaget om et fagligt løft af 

folkeskolen og vil hermed afgive uopfordret høringssvar. 

 

Overordnet er vi i TIO meget positivt stemt over for lovforslagets hovedpunkter omkring forpligtelsen for 

folkeskolerne til at åbne sig over for lokalsamfundets forenings-, kultur- og idrætsliv mv. samt omkring 

styrkelsen af de praktiske/musiske fag såvel som motion og bevægelse. 

 

I TIO stiller vi og dog undrende over for, at den professionelle scenekunst er stort set fraværende i 

lovforslaget. 

 

Professionel scenekunst bør fylde i folkeskolereformen 

Den professionelle scenekunst skaber et erkendelsesrum og tilbyder æstetiske kunstoplevelser, der 

bidrager til børns og unges forståelse af sig selv og verden.  

 

Samarbejdet mellem den professionelle scenekunst for børn og unge og landets folkeskoler udvikles på 

mange forskellige måder i disse år, og der eksperimenteres med nye alternative møder i en 

tværinstitutionel tænkning. Denne udvikling ser TIO som en væsentlig del af den kommende 

folkeskolereform; der er behov for at få erfaring med nye måder at samarbejde på, nye måder at 

understøtte den faglige udvikling i skolerne på (jf. s. 23 i bemærkninger til lovforslaget), og dermed nye 

måder at skabe varierede undervisningsformer på (jf. s. 20 i bemærkninger til lovforslaget), som der lægges 

op til i reformen - og som netop scenekunsten kan bidrage til.  

 

Ny forskning peger på, at børn og unge ikke bare er iagttagere af scenekunst, men også overtager 

scenekunstens udtryksmidler, og at de derigennem kan få styrket deres kritiske, analytiske, 

handlingsrettede og refleksive kompetencer. Dette kræver, at børnene og de unge får mulighed for at 

arbejde med det scenekunstneriske formsprog og æstetiske dna og dermed opnår et ejerskab/udvikler et 

fælles sprog, de kan bruge i andre sammenhænge.   

 

TIO er optaget af at spille aktivt med i den udvikling, der ser på nye potentialer og uudforskede krydsfelter 

mellem det didaktiske, kunstpædagogiske og det scenekunstneriske rum. - Findes der helt nye alternative 

læringsrum, hvor tiltag rundt omkring selve den scenekunstneriske oplevelse både er på kunstens 

præmisser, motiverer og skaber ejerskab og knytter an til trinmålene for f.eks. danskfaget?  
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Det kræver, at der i den nye reform skabes plads til eksperimenter for disse nye møder mellem det 

didaktiske og det scenekunstneriske rum. Møder som f.eks. både ligger forud for selve den 

scenekunstneriske oplevelse, hvis en sådan er i centrum, og som også rækker ud over oplevelsen. Møder, 

som kræver, at begge fagligheder, både de kunstpædagogiske og den scenekunstneriske, har mod på at 

forbinde sig på nye måder, der kan være med til at understøtte børns iboende kulturelle kompetencer og 

dermed erkendelsen af, at børn og unges møde med scenekunst både er en intellektuel, refleksiv og en 

umiddelbar oplevelse, der kan forbinde sig til øvrige fag, læringsrum og læringsmål. 

 

TIO har følgende konkrete forslag til ændringer af lovforslaget: 

I forhold til den foreslåede bestemmelse i § 3, stk. 4, 1. pkt., hvor kommunens folkeskoler skal indgå i 

samarbejder og partnerskaber med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, 

kunst- og kulturskoler og med de kommunale ungdomsskoler og musikskoler, foreslår vi, at man i selve 

lovteksten specificerer, at disse samarbejder og partnerskaber indbefatter professionelle 

scenekunstinstitutioner, museer, kunsthaller og orkestre mv. - som det i øvrigt også fremgår af 

bemærkningerne til lovforslagets bestemmelser.  

 

 I det foreliggende lovforslag figurerer de professionelle kunst- og kulturinstitutioner ikke, og det strider 

mod intentionen med loven - som det altså fremgår af bemærkningerne til lovforslagets bestemmelser - 

ligesom det da også er problematisk, hvis lovteksten intet nævner om professionelle kunstinstitutioner og 

aktører.  Der er en kvalitativ væsensforskel i som folkeskole at indgå samarbejder med amatører i det lokale 

foreningsliv kontra med professionelle kunstnere og institutioner. Det er i samarbejdet mellem folkeskolens 

lærere og de professionelle scenekunstinstitutioner, at der ligger et udviklingspotentiale i forhold til 

børnene og de unges kritiske, analytiske, handlingsrettede og refleksive kompetencer. 

 

Herudover er det i TIO’s øjne problematisk, at man snævrer samarbejdet og partnerskaberne ind til 

lokalområdet – på scenekunstområdet har vi fx en velfungerende huskunstnerordning, der giver tilskud til, 

at skoler og institutioner kan få besøg af professionelle kunstnere i en kortere eller længere periode, og hvis 

man i folkeskoleloven indskrænker feltet af mulige samarbejdsrelationer og partnerskaber til det lokale, 

risikerer man, at det går ud over fx huskunstnerordningen.  

 

Vi foreslår derfor, at § 3, stk. 4, 1. pkt. fx formuleres således:  

”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, 

folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv kunst og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt 

støttede musikskoler og ungdomsskoler og  kan herudover også indgå samarbejder med relevante 

professionelle kulturinstitutioner og aktører (fx scenekunstinstitutioner, huskunstnere, museer, kunsthaller 

og orkester), der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. 

(…)”  

 

Herudover anbefaler TIO, at man eksemplificerer, hvad ’motion og bevægelse’ dækker over i § 15 a., som 

fastslår, at undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne deltager i motion og bevægelse i 

gennemsnitligt 45 minutter om dagen, så man tydeliggør, at motion og bevægelse er mange ting, fx også 

moderne dans, akrobatik mv., og ikke kun traditionelle discipliner som gymnastik og boldspil. 
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Faget Drama – revitalisering er nødvendig 

Når man netop med folkeskolereformen ønsker at styrke de praktisk-musiske fag, bør man overveje at 

sætte scenekunst - et begreb der dækker over en mangfoldighed af genrer og udtryksformer fra klassisk 

teater til moderne dans, performance nycirkus, animationsteater mv. - på skoleskemaet. TIO anbefaler, at 

scenekunst på linje med musik, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab tildeles et 

minimumstimetal og vejledende timetal som et obligatorisk praktisk-musisk fag. 

 

TIO ser en oplagt mulighed for i denne reformproces at revitalisere faget Drama, der har status som et 

valgfag, men som TIO altså anbefaler ophøjes til et obligatorisk fag som et led i folkeskolereformen. Med 

henvisning til den ovennævnte udvikling inden for nye samarbejdsmåder mellem skoler og teatre ser TIO 

dramaundervisningen i folkeskolen som et fag og et læringsrum, der skal udvides, så det netop giver børn 

og unge en række scenekunstneriske kompetencer og værktøjer, der sætter dem i stand til at reflektere, 

handle, skabe og samtale på nye måder.  

 

Formålet med faget skal være en kombination af at give børn og unge mulighed for at møde den 

professionelle scenekunst på forskellige måder, få indblik i det sceniske formsprog og fortælleteknikker 

gennem mødet med den professionelle scenekunstner og selv skabe teaterforestillinger, visninger eller 

lignende med disse kundskaber som værktøjskasse.  

 

Derfor giver det også bedst mening, at betegnelsen Drama erstattes med ordet ’Scenekunstskab’. At få 

viden, værktøjer og virkelyst inden for det scenekunstneriske felt på linje med måden, hvorpå eleverne får 

præsenteret fagene ’Musik’ og ’Design og Håndværk’ er afgørende for, at dramafaget opkvalificeres og 

indholdsmæssigt svarer til de krav, der stilles til andre lignende praktisk-musiske fag. 

 

Afslutningsvis vil TIO gerne understrege, at teatrene hellere end gerne indgår i samarbejder med 

folkeskolerne - vi tror, det samarbejde kan være særdeles frugtbart for alle parter, både lærere, elever og 

scenekunstinstitutioner. Det er naturligvis væsentligt, at der også afsættes økonomiske midler og faglige 

ressourcer til at løfte det potentiale, der ligger i at implementere scenekunsten i det faglige løft af 

folkeskolen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Gitta Malling, formand for TIO 

 

 


