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1. Bakgrunn

1.1. DKS - en nasjonal satsning
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen
og videregående skole får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet. Norsk Tipping bidrar årlig med 167 millioner kroner av sitt
overskudd til Den kulturelle skolesekken.
Satsningen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren. Målene og
prinsippene for arbeidet er nedfelt i St. meld. Nr. 8 (2007-2008) Kulturell skolesekk for
framtida.

1.2. Overordnede målsettinger for DKS
 Å medvirke til at elever i grunnskolen og videregående skole får et profesjonelt
kulturtilbud.
 Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk
i realiseringen av skolens læringsmål.
 Å legge til rette for at elever i skolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle
forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:
*Scenekunst * visuell kunst *musikk* film* litteratur* kulturarv*

1.3. Revidering av kommunal plan
For at kommunene i Nordland skal kunne hente ut årlige midler tildelt av Nordland
Fylkeskommune, samt få tilgang til kunstproduksjoner fra fylkeskommunen kreves en
politisk vedtatt plan for Den kulturelle skolesekken i kommunen. Kommuner som ikke har
utarbeidet en slik plan vil ikke kunne omfattes av DKS Nordlands tilbud, og vil da selv måtte
fylle og finansiere all aktivitet i Den kulturelle skolesekken.
Det er i den sammenheng viktig å nevne at Den kulturelle skolesekken er vedtatt av
Stortinget, og skal tilbys alle elever i grunnskolen. Ordningen er permanent og skal inngå
som en del av skolens ordinære virksomhet.
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2. Den kulturelle skolesekken i Meløy
2.1.
Kommunens organisering
Den kulturelle skolesekken i Meløy er organisert som et samarbeid mellom skolene,
undervisningsseksjonen og kulturenheten, samt lokale kulturressurser.
Kulturenheten har ansvar for den daglige driften av Den kulturelle skolesekken i Meløy.
Arbeidet innebærer å samordne tilbudet som går ut til skolene fra Nordland
Fylkeskommune, kjøpe inn og iverksette ulike produksjoner i skolene, organisere transport
av skoleelever, samt ha kontakt opp mot fylkeskommunen. I Meløy er det kulturkonsulenten
som har denne funksjonen.
I Meløy har hver skole opprettet en egen kulturkontakt. Funksjonen innebærer å være
skolens ressursperson, kontaktperson og bindeledd mellom Den kulturelle skolesekken i
Meløy, utøverne og skolen.
Det er også anbefalt at skolene oppretter elever som kulturverter. Enkelte skoler i Meløy har
gode erfaringer med at elever deltar aktivt som arrangører. Slik får elevene kompetanse i
konkret kulturarbeid, og får samtidig et naturlig forhold til kulturtilbudene og hva de
representerer av både faglig og praktisk art.

2.2.
Faglig nettverk og profesjonelle samarbeidspartnere
For å kunne gi elevene et tilbud i samsvar med overordnede målsettinger for DKS, er det
avgjørende at DKS Meløy har et nært samarbeid med både lokale og eksterne kompetanseenheter:













Nordlandsmuseet
Meløy Bibliotek
Glomfjord kino
Nordnorsk kunstnersenter
Musikk i Nordland
Figurteateret i Nordland
Norsk Forfattersentrum
Scenekunst i Nordland (sceneinstruktørordningen)
Salten Kultursamarbeid
Lokale kunstnere
Nordland Fylkeskommune
Andre tilbydere av kunst- og kulturopplevelser
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2.3.

Kommunens mål og planer

2.3.1. Målsetninger
 Den kulturelle skolesekken i Meløy skal sikre at alle grunnskoleelever får et
profesjonelt kulturtilbud i møte med profesjonelle kunstnere.


Den kulturelle skolesekken i Meløy skal bidra til å gjøre grunnskoleelevene stolte av
sin egen kulturarv gjennom god lokalkunnskap knyttet til kommunens historie og det
estetiske miljø.



Elevene skal bli gjort kjent med Meløys lokale kunstnere. Det at barn og unge i Meløy
får oppleve at kunst også kan være noe som oppstår og blir utøvd lokalt vil ha
utelukkende positiv betydning. Det vil gi inspirasjon, stolthet og være
identitetsskapende.



Prosjektene som gjennomføres i DKS skal i størst mulig grad knyttes opp mot
skolenes læringsmål for perioden.

2.3.2. Plan for DKS tilbudet i Meløy 2012-1016
Det samlede DKS tilbudet i Meløy kommune vil i perioden 2012-2016 bestå av følgende
elementer:
1. Produksjoner tildelt skolene i Meløy av Nordland Fylkeskommune
2. Produksjoner tildelt skolene i Meløy av Den kulturelle skolesekken i Meløy
3. Økonomisk støtte til egne prosjekter ved den enkelte skole
(DKS i Meløy kan bidra med inntil kr. 10.000 pr. prosjekt.)
4. Økonomisk støtte til kunstverksted
(Nordland Fylkeskommune kan gi støtte til inntil 2 kunstverksteder pr. år
gjennomført blant skolene i Meløy).
5. Økonomisk støtte til transport av elever fra 1-7. trinn i tilknytning til prosjekter ved
og benyttelse av tilbud ved Nordlandsmuseet Meløy.

Ad. 1: Produksjoner tildelt av Nordland Fylkeskommune
I samarbeidsavtalen mellom Nordland Fylkeskommune og Meløy kommune av 1. august
2011 heter det at grunnskoleelevene skal bli gitt følgende faste tilbud:
- Scenekunst: 1 scenekunsttilbud gis hvert år til alle elever i grunnskolen
- Musikk: 1-2 konserttilbud gis hvert år til alle elever i grunnskolen
- I tillegg vil alle grunnskoleelevene ved et eller flere trinn i kommunen få to-tre tilbud
innenfor kunstuttrykkene litteratur, visuell kunst eller film.
For dette faste programmet dekker Nordland Fylkeskommune alle turne- og
formidlingskostnader. Det faste programmet besøker de avtalte skolene hvert skoleår i
perioden august – juni.
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Ad. 2: Produksjoner tildelt av Den kulturelle skolesekken i Meløy
I hht. samarbeidsavtalen mellom Nordland Fylkeskommune ved Den kulturelle skolesekken
og Meløy kommune heter det at området «kulturarv» ikke vil bli formidlet av Nordland
Fylkeskommune, men må ivaretas av kommunen. Den kulturelle skolesekken i Meløy vil på
bakgrunn av dette ha lokal kulturell historie (kulturarv) som et av sine hovedsatsningsområder.
Meløy har en rik og mangfoldig historie, og det er viktig for utviklingen av egen identitet at
man allerede i grunnskolen blir gjort kjent med denne. Den kulturelle skolesekken i Meløy vil
i samarbeid med Nordlandsmuseet og andre lokale og eksterne kompetanseenheter jobbe
for at elevene blir gjort kjent med bl.a.:
-

Helleristninger på Fykan og Åmøy
Kraftutbyggingen i Glomfjord
Meløy i krigsårene 1940-1945 (bl.a. operasjon Muskedunder)
Meløy kirke, Meløygården og Meløysjøen
Sagn om Svartisen
Svartisen som turistmål i gamle dager
Øysund – Høvdingsete fra vikingetiden
Ørnes gamle Handelssted

I tillegg ser vi at man trenger ekstra fokus på tilbud innenfor litteratur, visuell kunst og film
for å få dekket dette godt nok opp i skolene. Disse tilbudene vil innlemmes i prosjekter hvor
kulturarv er hovedtema. I planen nedenfor er kun tema skissert. Elevene vil bli gjort kjent
med temaet gjennom å bearbeide stoffet i en kreativ prosess, f.eks. gjennom forming,
dramatisering, tekstskrivning og maling.
Plan for skoleårene 2012-1016

1-4.
trinn

5-7.
trinn

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-1016

Høst 2012:
Kraftutbyggingen i
Glomfjord (KRAFTjubileum 2012)

Vår 2014:
Sagn om Svartisen

Vår 2015:
Ørnes gamle
Handelssted

Vår 2016:
Øysund – høvdingsete
fra vikingetiden.

Vår 2014:
Svartisen som
turistmål på 1800tallet.

Vår 2015:
Meløy kirke,
Meløygården og
meløysjøen.

Vår 2016:
Øysund – høvdingsete
fra vikingetiden.

Vår 2013:
Helleristninger på
Fykan og Åmøy.
Høst 2012:
Kraftutbyggingen i
Glomfjord. (KRAFTjubileum 2012)
Vår 2013:
Helleristninger på Fykan
og Åmøy
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8-10.
trinn

Høst 2012:
Kraftutbyggingen i
Glomfjord. (KRAFTjubileum 2012)

Vår 2014:
Øysund –
høvdingsete fra
vikingetiden.

Vår 2015:
Meløy kirke,
Meløygården og
Meløysjøen.

Vår 2016:
Svartisen som turistmål
på 1800-tallet.

Vår 2013:
Operasjon
Muskedunder

Ad 3: Økonomisk støtte til egne prosjekter ved den enkelte skole
Den kulturelle skolesekken i Meløy kan gi inntil kr. 10.000 i støtte til prosjekter gjennomført
ved den enkelte skole. Kravet er da at profesjonelle instruktører involveres i prosjektet og at
prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med elevene. Det er viktig at det søkes i forkant
av prosjektet. Beløpet utbetales når rapport og regnskap for prosjektet er godkjent.
Ad 4: Økonomisk støtte til kunstverksted
Den kulturelle skolesekken i Nordland samarbeider med en rekke kunstnere og
kunstinstitusjoner om å holde spennende kunstverksteder i skolen. Dette er verksteder som
vanligvis varer fra 2 - fem dager, og der kunstneren går inn og aktivt arbeider sammen med
elever og lærere. Kunstneren jobber enten på selvstendig fritt grunnlag, eller han/hun kan
jobbe i tilknytning til et definert prosjekt.
Verkstedene gjelder innen alle typer kunstuttrykk (for eksempel billedkunst, dans, scene,
musikk, litteratur, film). Dette har vært et svært populært tilbud i DKS, der både elever
lærere og kunstnere rapporterer om annerledes og spennende dager.
Søknadsskjema ligger på www.nfk.no.
Ad 5: Økonomisk støtte til transport av elever 1-7. trinn
I tilknytning til prosjekter som krever besøk ved Nordlandsmuseet i Meløy, eller benyttelse
av tilbud ved Nordlandsmuseet i Meløy, kan Den kulturelle skolesekken i Meløy være
behjelpelig med å dekke evt. transportutgifter. Søknad med beskrivelse av
besøket/prosjektet sendes til kulturkontoret v/ Hanne Barvik i god tid før besøksdato.

3. Økonomi
Utbetaling av direkte midler
Hvert år tildeles Nordland en andel av overskuddet fra Norsk Tipping As til Den kulturelle
skolesekken. 50 % av de tildelte spillemidlene overføres til kommunene etter en
fordelingsnøkkel gitt av Kultur- og kirkedepartementet. Kommunene får sin tildeling etter
innsending og godkjenning av plan og rapport for foregående år.
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Meløy kommune mottar et årlig tilskudd pålydende kr. 138.000 fra Nordland
Fylkeskommune. I tillegg disponerer Den kulturelle skolesekken i Meløy kr. 50.000 i egne
budsjetter.
De direkte midlene brukes til å lage et eget program i den enkelte kommune. Det
kommunale programmet skal komplettere fylkeskommunens tilbud. Kravet til profesjonalitet
fra medvirkende aktører er ubestridelig. Unntaket kan være innen kulturarv. Dette i hht.
samarbeidsavtalen mellom Meløy kommune og Nordland fylkeskommune av 1. august 2011.
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