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Fra oppsummeringen/etterarbeidet av tiltaket ”Eventyrlig. Gamle fortellinger i ny drakt” som ble vist 
for alle trinn i hele kommunen fordelt på to skoleår (2014). Elevene tegnet hvert sitt troll i forbindelse 
med tiltaket og her vises en liten del av elevenes tegninger i bakgrunnen. Formidler er Eirin Edvardsen. 
Tiltaket var et samarbeid mellom Nordlandsmuseet Fauske, Nasjonalmuseet og Fauske kulturskole. 



  
”Skapende evner vil si å oppnå nye løsninger på praktiske problemer ved uprøvde grep og 

framgangsmåter, ved å oppspore nye sammenhenger gjennom tenking og forskning, ved å 

utvikle nye former for skjønn om samhandling, eller frambringe nye estetiske uttrykk.”  
                    (Hentet fra den generelle delen av læreplanen.) 

 

 

INNLEDNING  
 
Den kulturelle skolesekken ligger fra høsten 2015 administrativt under Rikskonsertene og den nye 
enheten fikk 26. april i år nytt navn: Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge. 
Det nye navnet er en del av endringene av DKS-ordningen som ble vedtatt høsten 2015. 
Rikskonsertene fikk nye oppgaver og ny styringsstruktur og har nå det det nasjonale ansvaret for Den 
kulturelle skolesekken og ansvaret for å ivareta alle kunstuttrykk. 
 
Kulturtanken skal arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor, være 
visjonær og ligge i front. Den skal være en samlende aktør for kunnskapsutvikling og formidling av 
profesjonell kunst og kultur for barn og unge. 
 
Kunst og kultur er en sentral og naturlig del av skolen, både som en del av fagene og som en del av 
skolens utvidede danningsoppdrag. Dette er en nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren 
samarbeider om å medvirke til at elevene i skolen får oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle 
forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Skoleeier (kommunen) er ansvarlig for at elevene får 
et Dks-tilbud. 
 
Overordnede målsettinger er: 

- å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud 

- å legge til rette for at elevene i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle 
forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag 

- å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstnerlige og kulturelle uttrykk i 
realiseringa av skolen sine læringsmål 

 
Prinsipper er: 

- for alle elever     - regularitet 

- realisere mål i læreplanverket   - samarbeid kultur – skole  

- høy kvalitet     - rollefordeling kultur – skole  

- kulturelt mangfold    - lokal forankring 

- bredde      - eierskap 
 
Stortingsmelding 38 (2002-2003) ”Den kulturelle skolesekken” og Stortingsmelding 8 (2007-2008) 
”Kulturell skulesekk for framtida” legger rammene for driften. 
 
 
 
 
 
 

«Farger, musikk & teater» 
       for 3.trinnselever. 



SAMARBEID FYLKE - KOMMUNE  
 
Nordland fylkeskommune og Fauske kommune har en samarbeidsavtale hvor følgende uttrykk er en del 
av tilbudet i DKS:  

1. Scenekunst 
2. Musikk 
3. Visuell kunst, design og arkitektur 
4. Litteratur 
5. Film 
6. Kulturarv  

 
Det gis ikke anledning til å benytte bare deler av tilbudene fra Den kulturelle skolesekken.  
Jfr. Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) ”Kulturell skulesekk for framtida” skal alle kunstuttrykk være 
representert. Kulturarv formidles ikke av  Nordland fylkeskommune, men ivaretas av kommunen. 
Det skoleårlige tilbudet fra fylkeskommunen omfatter 
    
Scenekunst:  1 scenekunsttilbud hvert år til alle elever i grunnskolen   

(en produksjon til barnetrinnet og en produksjon til ungdomstrinnet) 
Musikk:  1 – 2 konserttilbud hvert år til alle elever i grunnskolen  

 
I tillegg vil alle grunnskoleelevene ved ett eller flere trinn i kommunen få to - tre tilbud innenfor 
kunstuttrykkene litteratur, visuell kunst eller film. 
    
    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Filmfest Salten»: ALT HAR EN VERDI – 10.trinn Vestmyra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE   
 
GRUNNLAG, ENDRINGER OG UTFORDRINGER 

Fauske kommune har jobbet godt med Den kulturelle skolesekken, i flere planperioder. Planene har 
vært godt forankret lokalt og hatt et godt og variert innhold. Alle områder har vært dekt og planene har 
blitt brukt aktivt i perioden. Samarbeidet kultur-skole har fungert godt.  
 
Denne planen bygger videre på det arbeidet og de erfaringene vi har fra foregående planperioder. Det 
vil fortsatt være stort fokus på kulturarv og samarbeidet med Nordlandsmuseet (Fauske) videreføres. 
Noen av rammefaktorene for tiltaket «Malmveien» er betydelig endret; det er store utfordringer i forhold 
til blant annet sikkerhet, logistikk og ressurspersoner. «Malmveien» erstattes med tiltaket «Sjønstå». 
 
Kvaliteten på forestillingene/tiltakene som blir tilbudt elevene har økt de senere årene. Det kreves høy 
formidlingskompetanse i tillegg til høy faglig kompetanse for utøverne i Den kulturelle skolesekken. På 
bakgrunn av dette, er det i denne planen gjort noen endringer. Fauske bibliotek er tatt ut som fast 
samarbeidspartner for denne planperioden, men målet er å høyne formidlingskompetansen slik at de 
ved neste rullering igjen kan ha faste innslag i den kulturelle timeplanen.  
 

Det gjennomføres et prosjekt gjennom Den naturlige skolesekken ved Erikstad skole inneværende 

skoleår.  Tittelen er «Nytte og nytelse ved klippfiskbergene. Før og nå, hjemme og ute.» og målet er å 

etablere en kunnskapsbasert arena for «nytte» og «nytelse» gjennom kjennskap til historien og 

deltakelse i fornybare aktiviteter ved klippfiskbergene på Lund. Gjennom planperioden tar vi sikte på å 

etableres minst 2 tiltak som skal benytte arenaen, eller kunnskap derfra, i samhandling med ett eller 

flere kulturelle uttrykk. Vi ønsker synergi-effekt i skjæringspunktet mellom Natursekken og Kultursekken. 

 

Noen flere tiltak skal endres/tas bort og vil etter hvert erstattes av andre. Skyssutgiftene har økt og tiltak 
som «Kald krig» (Luftfartsmuseet) for 10.trinn tas derfor ut av planen. Tiltakene på 5. og 9.trinn med 
musikk har til dels vært ikke-eksisterende og erstattes i løpet av perioden av andre tiltak. 4.trinn får et 
fast tiltak i visuell kunst med en lokal kunstner som gjennomførte et prøveprosjekt høsten 2015. 
 
I planperioden skal det jobbes med å få etablert gode litteratur-tiltak og å få etablert nye tiltak i 
sameksistens med arenaene og tiltakene innen Natursekken i kommunen. Det skal vurderes å utvikle 
nye tiltak i samarbeid med Nordlandsmuseet Fauske. Kulturskolen vurderer å sette i gang ett nytt tiltak. 
I samarbeid med Fauske kino planlegges å få inn flere faste visninger av skolekino.  
Trinnene som kun har ett tiltak i Den kulturelle timeplanen prioriteres i opprettelsen av nye tiltak. 
Det viktigste med tiltakene er at de fungerer godt for elevene. Det gjøres endringer i planperioden 
dersom nødvendig for å oppnå best mulig utbytte og resultat for elevene. 
 
Fokusområder i planperioden: 

- å tilpasse antall og type tiltak i tråd med de økonomiske rammene 

- å fortsette foredlingen av arbeidet, på alle plan, slik at tiltakene kommer 
elevene til gode på best mulig måte 

- å etablere nye tiltak  
 

«Farger, musikk & teater» for 3.trinnselever. 
 

ger 
 



 
ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE 

Den kulturelle skolesekken forvaltes av kulturskolen hvor 20 % av rektors stilling er disponert som  
dks-koordinator. Skolesekken administreres av dks-koordinator og gjennom skolenes dks-kontakter. 
Team-ledere, enkelt-lærere og skoleledere er involvert ved behov. Dks-koordinator har møter med dks-
kontaktene fra skolene. Fylket administrerer noen tiltak og fordeler de økonomiske ressursene.  
 
I hovedsak foregår kommunikasjonen til/fra skolene pr e-post og telefon. Dks-koordinator har møter 
med skolenes dks-kontakter, er til stede på ulike tiltak gjennom året og har ellers formalisert kontakt 
med skolenes rektorer gjennom deltakelse på møter for Enhet skole.  
 
Tiltakene i Den kulturelle skolesekken skal sikre at alle elevene i grunnskolen får gode opplevelser og 
kunnskap innen kunst-/kulturområdet. Gjennom enkel evaluering bør elevene få mulighet til å gi uttrykk 
for hvordan tiltakene gjennom Den kulturelle skolesekken oppleves både når det gjelder selve 
opplevelsen, mestring og kunnskap. Heimen orienteres om tiltakene gjennom en enkel brosjyre som 
sendes ut via hver enkelt skole ved skolestart. 
 
Produksjonene i Den kulturelle skolesekken i Fauske kommune er en blanding av tildelte produksjoner/ 
prosjekter fra Nordland fylkeskommune, innkjøpte produksjoner/kunstnere, samarbeidsproduksjoner og 
egenproduserte tiltak. Fauske kommune vil fortsette å jobbe med tiltakene i Den kulturelle skolesekken 
ut fra en enhetstankegang.  
 
Hovedsamarbeidspartnere (lokalt): 

- Nordland fylkeskommune    - Kirken / organisten  

- Nordlandsmuseet, Fauske   - Lag/foreninger og enkeltpersoner 

- Fauske kino     - Busselskapene / Drosjene  

- Fauske kulturskole  
 
Nasjonale aktører 
Elevene får årlig delta på produksjoner fra de nasjonale aktørene. Disse produksjonene framgår ikke i 
denne planens kulturelle timeplanen, men settes opp i den årlige informasjonen (den kulturelle timeplan 
for det aktuelle året) som sendes til skolene og heimen.  
 
 
ØKONOMI 

Tilskudd fra fylkeskommunen forventes å ligge på samme nivå som i dag. Fauske kommune har 20 % 
stilling i kulturskolen for å jobbe med organiseringen av Den kulturelle skolesekken. I tillegg er det satt 
av kommunale ressurser til flere tiltak og Nordlandsmuseet stiller med store ressurser inn i skolesekken. 
Hvordan kommunen kan vektlegge skolesekken vil også være avhengig av de økonomiske rammene. 
 
 
LEVENDE PLAN 

Plandokumentet skal i stor grad være et praktisk arbeidsverktøy. Elevenes opplevelse, mestring og 
kunnskap skal stå i fokus. Elevenes bevissthet omkring hva kunst-/kultur er og hva det gjør med/for oss 
skal økes. Bevisstheten rundt lokalt kunst-/kulturliv skal styrkes. 
 
Den kulturelle timeplanen er planens arbeidsdokument og er nå enda mindre omfattende enn i de 
forrige planperiodene, men gjennomgås årlig og videreutvikles kontinuerlig.  
 
 



VIDEREUTVIKLING OG EVALUERING 

Evaluering av dks-planen skal foregå årlig i perioden. Første evaluering gjennomføres innen 1.juni 
2017. Deretter innen 1.juni årlig. 
 
Evalueringen skal gi svar på følgende punkter: 

- er målsettingene og prinsippene for ”Den kulturelle skolesekken” ivaretatt 

- er tiltakene gjennomført og kvaliteten god nok 

- har elevene blitt mer bevisste som deltakere i og mottakere av kunst-/kulturprosjekter 

- har elevene fått anledning til å evaluere tiltak(ene) 

- har elevene fungert som lokal arrangør 

- hvordan har samarbeidet kultur – skole fungert 

- hvordan er heimen involvert 

- har det skjedd endringer i forhold til beskrevne utfordringer 
 
Dks-gruppa (dks-koordinator og skolenes dks-kontakter) skal:  

- gå gjennom alle tiltak og sikre at alle ledd blir involvert på en god måte.              
I tillegg til å sørge for å ivareta forvaltere, produsenter, utøvere og mottakere, skal gruppa jobbe 
med å involvere elevene som arrangører. 

- Være motoren i hvordan planen skal videreutvikles. Dette kan innebære at flere parter blir 
involvert underveis, endring av organiseringen og utvikling av nye samarbeidskonstellasjoner.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Internasjonalt» for 2.trinnselever (h15). 
 
 
 
 
 
 
    



KULTURELL TIMEPLAN 
 
TRINN 
 

OMRÅDE AKTIVITET /  
OPPLEVELSE 

MERKNAD NÅR? 
CA TIDSBRUK 

1.trinn Kulturarv  Bygdetunet – V  
 

Nordlandsmuseet, FA  
 

Høst – 1 dag 

2.trinn Kulturarv 
Kulturarv  

Flerkulturelt 
Husflidsteknikker – V  

Integreringsenheten 
Fauske Husflidslag  

Høst – 0,5-1 dag 
Vår – 0,5 dag 

3.trinn Musikk 
Musikk 

Møte orgelet  
Farger, musikk & teater – V  

Kirken / organisten 
Fauske kulturskole 

Høst – 1 t  
Vår – 1 dag 

4.trinn Visuell kunst 
 

Visuell kunst Lokal kunstner Høst – 0,5 dag el  

     

5.trinn Kulturarv 
 

Kulturminner – V  Nordlandsmuseet, FA Vår – 0,5 dag 

6.trinn Visuell kunst 
 

Visuell kunst – V   Vår – 0,5 dag 

7.trinn Scenekunst 
Film 

Teater – V  
Skolekino 

 Høst – 0,5 dag 
Vår – 0,5 dag 

     

8.trinn Kulturarv 
 

Sjønstå – V  Nordlandsmuseet, FA Vår – 1 dag 

9.trinn Kulturarv Klungset Leir – V Nordlandsmuseet, FA 
 

Vår – 0,5 dag 

10.trinn Film Filmfest Salten – V  Workshop  
Filmfest, april 

Høst – 1 dag 
Vår – 1 dag 

 
V = Verksted 
Den kulturelle timeplanen benyttes årlig som en arbeidsplan til internt bruk som inneholder hvem som er 
ansvarlig for prosjektene, tidspunkt for gjennomføring og eventuelt andre merknader.  
Den kulturelle timeplanen og tiltakene tildelt gjennom fylkeskommunen danner grunnlaget for brosjyren 
som sendes til heimen ved skolestart. 
 
 
 
 
 
      


