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1 Hva er den kulturelle skolesekken?
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i 
Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i 
verdenssammenheng. Gjennom ordningen får elevene mulighet tl å oppleve, gjøre seg kjent
med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturutrrkk. Kulturtlbudet skal være 
av hør kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturutrrkkene: flm, kulturarv, literatur, 
musikk, scenekunst og visuell kunst.

1.1 Organisering
DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og alle 
landets frlkeskommuner og kommuner. Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge 
fkk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. DKS er altså et samarbeidsprosjekt mellom 
kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfater alle skolene 
i Norge. Frlkeskommunen er ansvarlig for regional koordinering og programmering, men 
kommunene har også mulighet for å utvikle egne program lokalt.

1.2 Kulturtanken
Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en nasjonal etat med ansvar for å 
forvalte, kvalitetssikre og utvikle DKS-ordningen. I tllegg tl å være en nasjonal 
koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i ordningen, skal Kulturtanken 
også bidra tl at tlbudene samspiller med skolens læreplaner, og tl å utvikle felles forståelse 
og engasjement mellom kunst-, kultur- og skolesektor. Kulturtanken har ansvar for å tldele 
spillemidler (fra overskuddet tl Norsk  ipping), innhente rapportering og utarbeide nasjonal 
årsrapport for DKS. Kulturtanken bestemmer ikke over det lokale programmet i DKS.

Kulturtanken skal:
 Strrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tlbudet innen alle 

kunstretninger.
 være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-

ordningen. 
 Forvalte statlige midler tl DKS-ordningen. 
 Samarbeide om innhold og kvalitet med hørere kunstutdanning, lærerutdanning, kunst- 

og kulturinsttusjoner og -organisasjoner, produksjonsmiljøer og andre DKS-aktører. 
 Bidra tl å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i

utdanningen, og sikre at innholdet i DKS-ordningen samspiller med skolens læreplaner. 
 Drive rådgivning og veiledning overfor frlkeskommuner og kommuner, herunder gi råd 

om hvordan tlbud fra DKS og kulturskolene kan benrtes i skolene, og videreformidle 
gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tlbudene lokalt. 

 Basere sit arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initere forsknings- og 
utviklingsarbeid, og stmulere tl og samarbeide med ulike fagmiljøer om slikt arbeid på 
regionalt og nasjonalt nivå.- 

 Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag, kunstormidling, pedagogikk, skolefag, 
rammeplan og læreplanverk, arbeide for god forankring og tet samarbeid mellom skole-
og kunstsektor. 
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1.3 Midler
DKS er fnansiert av spillemidler eter at overskuddet fra Norsk  ipping er fordelt på 
vårparten. Midlene fordeles tl av Kulturtanken tl kommunene eter en fordelingsnøkkel 
som tar hensrn tl geograf, demograf og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte 
ut tl kommunene, en tredjedel av midlene forvaltes av frlkeskommunen og en tredjedel er 
fri tl fordeling hos frlkeskommunen. llle spillemidlene skal gå tl kunst og kultur. 

1.4 Nasjonale målsetninger
 Medvirke tl at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtlbud.
 Legge tl rete for at elever i skolen letere skal få tlgang tl og gjøre seg kjent med å 

utvikle forståelse for kunst- og kulturutrrkk av alle slag.
 Medvirke tl en helhetlig innlemmelse av kunst- og kulturutrrkk i skolens 

opplæringsmål.
 Samiske kunst – og kulturutrrkk skal være en integrert del av DKS. Det skal bidra tl 

identtetsbrgging og tl at andre barn blir kjente med – og får et forhold tl – samisk 
kunst og kultur. 

 lrbeide for å viske ut kjønnsbasert ulikhet i kulturfeltet. 

1.5 Prinsipp for den kulturelle skolesekken
Prinsipp for satsinga er nedfelt i Stortngsmeldingen  Kulturell skolesekk for 
framtda  (Stortngsmelding nr.   (200--200 ).

 Den kulturelle skolesekken skal være en varig ordning for elever i skolen. 
 Den kulturelle skolesekken skal favne om alle elever i grunnskole og videregående 

skole uavhengig av hvilken skole de går på og hvilken sosial, etnisk og religiøs 
bakgrunn de har. 

 Innholdet i kunst – og kulturtlbudene i Den kulturelle skolesekken skal medvirke tl å 
realisere skolens mål slik de kommer tl utrrkk i den generelle delen i læreplanverket
og i de ulike læreplanene. 

 Elevene skal møte profesjonelle kunst – og kulturtlbud med hør kunstnerisk kvalitet. 
 Den kulturelle skolesekken skal omfate ulike kunst – og kulturutrrkk med røter i et 

mangfold av kulturer og fra ulike tdsperioder. 
 Både musikk, scenekunst, visuell kunst, flm, literatur og kulturarv skal være 

representerte i Den kulturelle skolesekken. Det skal være variasjon i 
formidlingsmåtene. 

 Elevene skal sikres et regelmessig tlbud på alle klassetrinn. 
 lrbeidet med den kulturelle skolesekken skal skje i et godt samarbeid med kultur – 

og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikres god forankring og god td tl 
planlegging i skolen. 

 Opplæringssektoren har ansvaret for å legge for – og eterarbeid pedagogisk tl rete 
for elevene, mens kultursektoren har ansvar for kulturinnholdet i Den kulturelle 
skolesekken og for å informere om innholdet i god td. 

 Den kulturelle skolesekken må forankres lokalt, i den enkelte skole, kommune og 
frlke. 
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1.6 Profesjonalitet og kvalitet 
I hovedsak er en person profesjonell som har kunstnerisk eller kulturfaglig arbeid som rrke. 
Likevel er det – særlig innen feltet kulturarv – personer uten slik bakgrunn som kan være 
viktge ressurser for DKS. 

lrbeidet eller produksjonen må i alle tlfeller kvalitetssikres innenfor profesjonelle rammer. I
DKS-sammenheng regnes det lokale bibliotek, museum og kulturskole som profesjonelle 
aktører. Dete betrr at personer ansat ved disse insttusjonene kan benrtes i DKS-
produksjoner. 

2 Den kulturelle skolesekken i Nordland
Midlene tl DKS kommer som øremerket tldeling fra staten. Nordland frlkestng
har altså vedtat at 50 % av statstlskuddet skal fordeles videre tl kommuner som har 
utarbeidet og vedtat en egen plan for DKS. Dete er også i tråd med Kulturdepartementets 
krav tl kommunene. Disse midlene skal kommunene benrte tl å gjennomføre egne lokale 
DKS -planer. Kommunene rapporterer om bruken av midlene tl Nordland frlkeskommune en
gang i året - ca. 15.januar

Resten av det statlige tlskuddet skal benrtes tl kulturproduksjoner; 
scenekunstorestllinger og formidlingstlbud (visuell kunst, kulturarv, literatur, flm, musikk 
og dans), eller kunstverksteder tl skolene der kunstnerne går inn og arbeider aktvt sammen 
med elever og lærere. Dete er verksteder med nærmest alle trper kunstutrrkk; billedkunst,
skulptur, video, flm, musikk eller scenekunst.  

3 Den kulturelle skolesekken i Dønna
Nordland frlkeskommune er ansvarlig for den regionale forvaltningen, koordineringen og 
formidlingen av DKS i Nordland. Dønna kommune som skoleeier er ansvarlig for den lokale 
koordineringen og formidlingen i kommunen. Frlkeskommunen organiserer og planlegger 
prosjekt og turnéer som skal ut tl kommunene. Videre sørger frlkeskommunen for 
overføringer av midler tl kommunene, og påser at DKS- midlene blir brukt i henhold tl 
ordningens mål og prinsipper. I samsvar med Stortngets føringer, skal spillemidlene i størst 
mulig grad benrtes tl mer kunst og kultur tl den enkelte elev. Pengene overføres 
eterskuddsvis og står i forhold tl dokumenterte aktviteter. Disse rapporteres inn i starten 
av hvert år av leder i DKS. Midlene setes inn på en øremerket konto. 

Det er oppnevnt et DKS-utvalg i Dønna. Dete utvalget består av en kulturkontakt fra hver 
skole og en fra kommunenivået (kommunekontakten).  Utvalget har som oppgave å sørge 
for at tldelte midler forvaltes ut fra intensjonene, legge planer for DKS-satsing og behandle 
søknader om midler fra hver skole. Utvalget har minimum to møter hvert år, men det kan 
kalles inn tl  ere møter ved behov. Utvalget har ingen formelle valgperioder.
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Skolene skal kunne søke om midler tl DKS-prosjekter fra den kommunale poten (tldeling i 
2019 var på kr 4 .000,-). Før innsending av prosjektsøknader tl kommunen skal det være 
avholdt møte med kulturkontaktene der aktuelle prosjekter gjennomgås og planlegges i 
fellesskap. Kommunal søknadsfrist er sat tl 1. november. I midten av november avholdes 
det møte i DKS-utvalget hvor innkomne søknader prioriteres. 

En forutsetning for tldeling av midler, er at kommunen har en lokal DKS-plan. Denne planen 
revideres hvert 3. år. Kopi av planen skal sendes frlkesmannen. 

3.1 Mål for den kulturelle skolesekken i Dønna
Dønna kommune skal legge tl rete for at elever i grunnskolen skal få tlgang tl, gjøre seg 
kjent med og utvikle et positvt forhold tl ulike kunst- og kulturtlbud preget av mangfold og 
kvalitet. DKS skal gi elevene møter med profesjonelle kunstnere og kulturutøvere, samtdig 
som elevene selv skal få mulighet tl å utvikle egne kunstneriske og kulturelle utrrkk.

DKS skal utvide barns- og unges opplevelser og læring innen kunst og kultur, og lære barn og 
unge å ta i bruk ulike kunstneriske utrrkksformer. I samarbeid med profesjonelle kunstnere 
skal alle elever i Dønna oppleve kunstneriske utrrkk med hør kvalitet og gjerne med lokal 
forankring.

llle skolene skal årlig ha et lokalhistorisk tema i samarbeid med blant annet Helgeland 
museum.

3.2 Samarbeid
Hver skole skal velge en kulturkontakt. Denne personen har det praktske ansvaret for å 
tlretelegge for DKS-produksjoner på den enkelte skole. Det gjelder både for produksjoner i 
regi av frlket, og i egen regi. Kulturkontakten er kontaktperson for utøvere som besøker 
skolen. Kulturkontakten velges/ utpekes for et skoleår av gangen. 

Møtene på kommunenivået kalles inn av kommunekontakten. lrbeidsmøtene på skolenivå i 
forkant av søknadsprosessen avtales mellom kulturkontaktene.

3.3 Plan for perioden
DKS-utvalget legger planer for hva den kulturelle skolesekken skal inneholde, ut over tlbud 
fra frlket. Det er viktg å sørge for at elevene får et variert tlbud gjennom ulike kunstutrrkk. 
llle elever skal, så langt det er mulig, få delta på tlbud fra alle emnene minst en gang på 
hvert hoved trinn. 

Planen er inndelt slik at det er et hovedsatsningsområde for 1.-4. klasse, 5.--. klasse og  .-10. 
klasse. Inndelingen av emner på de ulike klassetrinnene kan fravikes.
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Trinn 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

1.-4. trinn Bildekunst Skulptur Video/bilde/flm Scenekunst/musik
k

5.--. trinn Bildekunst Skulptur Video/bilde/flm Scenekunst/musik
k

 .-10. trinn Bildekunst Skulptur Video/bilde/flm Scenekunst/musik
k

llle trinn Kulturarv Kulturarv Kulturarv Kulturarv

I tllegg legges det inn følgende:
Scenekunst og musikk: 

 llle skolene får kulturproduksjoner fra DKS Nordland minst 2 ganger pr. år. 
  eaterbesøk minimum en gang i løpet av grunnskolen 

Literatur: 
 Forfaterbesøk minst en gang i løpet av grunnskolen 
 lktv bruk av bibliotek 

Kulturarv: 
llle skolene skal årlig ha et lokalhistorisk tema i samarbeid med blant annet Helgeland 
museum. Noen aktuelle temaer kan være:

 Museumsbesøk
 Lokal mat, hus id og musikktradisjoner 
 lrkitektur og design
 Samisk kultur

3.4 Krav til søknaden
Skolene skal samarbeide når det gjelder prosjektene – så fremt det er 
kommunikasjonsmessig mulig å gjennomføre.

Søknadene skal fremmes på egne skjemaer som fnnes på www.kultursekkeninordland.no

3.5 Søknadsfrist – Oppgjør – Prosjektrapport
Frist for innsending av prosjektsøknad er 1. november. Når prosjektet er gjennomført sendes 
regningen tl kommunen. Regningen skal ligge innenfor innvilgede prosjektbeløp. 

Samtdig sendes det en enkelt prosjektrapport. Rektor er ansvarlig for nødvendig 
rapportering tl kommunenivået. Kommunekontakten rapporterer opp tl Frlket med frist 
15.januar.
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3.6 Evaluering – Eventuell rullering
Eter behov kan det gjennomføres årlig evaluering av planen. Eventuelle innspill sendes tl 
kommunekontakten som kaller inn DKS-utvalget tl et evaluerings- og planrulleringsmøte.
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