Den kulturelle skolesekken Askøy 2016 – 2020

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY
2016 – 2020
Innhold
INNLEDNING
ORGANISERING
FOKUS OG INNHOLD
LOKAL MÅLSETTING
HANDLINGSPLAN
ØKONOMI
Budsjett 2016/17
Innledning:
Mål for Den kulturelle skolesekken er:




Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst og kulturtilbud
Å legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent
med og utvikle forståelsen av kunst- og kulturuttrykk av alle slag
Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk
i realiseringen av skolen sine læringsmål

Den kulturelle skolesekken i Askøy kommune skal bidra til å realisere den nasjonale
satsingen på kunst og kultur til alle elever gjennom sitt lokale tilbud til elever og skoler i
Askøy. Målet er å nå alle elevene i grunnskolen, slik at alle elever vil møte DKS i løpet av sitt
10-årig skoleløp.

Organisering lokalt:
DKS Askøy 2016-2021 følger en modell med lokal forankring i kommunen i samarbeid med
Hordaland fylkeskommune.
Kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken er fagavdeling for kultur og idrett
representert ved leder for feltet barn og unge.
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Den enkelte skole legger til rette for det pedagogiske for- og etterarbeidet med tilbudene, og
fagavdeling kultur og idrett har ansvar for kulturinnholdet i Den kulturelle skolesekken.
Den lokal arbeidsgruppen for DKS består av 2 representanter fra grunnskolen,
kulturskolerektor og biblioteksjef. I tillegg samarbeider vi med DKS-kontakter på de ulike
skolene i det praktiske arbeidet med tilrettelegging av og for mottak av tilbud og prosjekter
fra DKS.
Tilbudet i den lokale skolesekken blir formidlet til grunnskolen gjennom brosjyre som
utarbeides årlig.
Oppdrag for DKS lyses ut i lokalavis og på kommunens nettsider og i kontakt med
kunstnere/formidlere.
Ved innhenting av tilbud bes kunstnere og formidlere beskrive sine formidlinger i forhold til
generelle læringsmål i grunnskolen og klassetrinn prosjektene passer for.
Ved endt formidling bes skolene om å evaluere formidlingen, og kunstnere bes å evaluere
sitt møte med skolen.
Det er stor interesse for å bruke tilbudene i DKS og skolene velger tilbud som samsvarer med
sin undervisning og læringsmål.
I løpet av et tiårig skoleløp vil elevene i Askøy møte DKS en eller flere ganger, ved at skolene
bruker både tilbud fra Rikskonsertene, fra Den kulturelle skolesekken på fylket og fra lokal
DKS.

Fokus og innhold:
Elevene skal møte profesjonelle aktører, og et mangfoldig kulturuttrykk. Elevene skal
gjennom sitt 10-årige skoleløp, møte kunst- og kultur som har en bredde i innhold og
uttrykksformer.
Kunstnere og formidlere er gjerne lokale krefter, da skolesekken i Askøy ønsker i den grad
det er mulig, å bruke lokale utøvere.
For å sikre at elevene møter et mangfoldig og profesjonelt tilbud innen de ulike genrene,
musikk, litteratur, dans, teater, visuell kunst, film og kulturarv, brukes også tilbud som
kommer inn fra kunstnere/formidlere og institusjoner utenfor Askøy.
I Region Vest, Fjell, Sund, Øygarden og Askøy har vi en utveksling av kunstnere/formidlere og
i bruk av museene i regionen.
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Mål for DKS Askøy:
I DKS Askøy vil vi legge vekt på kulturopplevelser i møte med profesjonelle kunstnere innen
alle kunstformer og i praktiske oppgaver knyttet til disse. Elevene vil møte de ulike
satsingsområdene gjennom ekskursjoner, kunstnerbesøk og verksteder.




Gi elever kunnskap om ulike kunst- og kulturuttrykk i møte med profesjonelle
utøvere/kunstnere
Gi elever god lokalkunnskap knyttet til kulturarv og lokalhistorie
Gi elever mulighet til å utvikle egen kreativitet og skapende evner gjennom kreativ
utfoldelse og opplevelse

Handlingsplan
Forslag til tiltak i perioden 2016 - 2020
Tema/uttrykk
Musikk

Eksempler på aktivitet
 Konserter
 Komponistbesøk
 Musikkverksteder

Litteratur







Leseprosjekt
Forfatterbesøk
Besøk i biblioteket
Danseverksteder
Danseforestillinger








Teaterforestillinger
Verksteder
Utstillinger
Kunstverksteder
Besøk av kunstnere
Galleribesøk

Dans

Teater
Visuell kunst

Film

Kulturarv/lokalhistorie 


Verksteder
Museumsbesøk
Forestillinger og
konserter med
lokalhistorisk innhold

Trinn
Samarbeidspartnere
Småtrinnet  Lokale
musikkutøvere
 Kulturskolen
 Hordaland FK
 Rikskonsertene
Småtrinnet  Askøy folkebibliotek
 Norsk
forfattersentrum
Småtrinnet  Kulturskolen
 Dansegrupper
 Rikskonsertene
Småtrinnet  Teatergrupper
 Hordaland FK
Småtrinnet  Kunst i Skolen
 Lokale kunstnere
 Kunstinstitusjoner i
Bergen
 Kunstnerforbundet
Småtrinnet  Filmgrupper
Småtrinnet  Museum Vest
 Lokale ressurser
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Tema/uttrykk
Musikk

Eksempler på aktivitet
 Konserter
 Komponistbesøk
 Musikkverksted

Trinn
Mellomtrinnet

Litteratur





Leseprosjekt
Forfatterbesøk
Skriveverksteder

Mellomtrinnet

Tema/uttrykk
Dans

Eksempler på aktivitet
 Danseforestillinger
 Danseverksteder
 Danseproduksjoner

Trinn
Mellomtrinnet

Teater





Teaterforestillinger Mellomtrinnet
Teaterverksteder
Teaterproduksjoner

Visuell kunst






Utstillinger
Kunstverksteder
Kunstnerbesøk
Galleribesøk

Mellomtrinnet

Film

Kulturarv/lokalhistorie 


Verksteder
Museumsbesøk
Forestillinger og
konserter med
lokalhistorisk
innhold

Mellomtrinnet
Mellomtrinnet

Samarbeidspartnere
 Ung Kultur Møtes,
UKM
 Kulturskolen
 Rikskonsertene
 Hordaland FK
 Lokal musikkutøvere
 Lokale forfattere
 Askøy folkebibliotek
 Norsk
forfattersentrum
Samarbeidspartnere
 Rikskonsertene
 Hordaland FK
 Profesjonelle
dansegrupper
 Kulturskolen
 Profesjonelle
koreografer
 UKM
 Rikskonsertene
 Hordaland FK
 Profesjonelle
teatergrupper og
regissører
 Den Nasjonale
Scene
 Kunst i Skolen
 Lokale kunstnere
 Kunstnerforbundet
 Kulturskolen
 Kunstinstitusjoner i
Bergen
 Filmgrupper
 Museum Vest
 Lokale ressurser
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Tema/uttrykk
Musikk

Eksempler på aktivitet
 Konserter
 Musikkverksteder
 Komponistbesøk
 UKM-prosjekter

Litteratur





Dans





Teater





Visuell kunst






Film

Kulturarv/lokalhistorie 


Trinn
Samarbeidspartnere
Ungdomstrinnet  Rikskonsertene
 Hordaland FK
 Kulturskolen
 Lokale
musikkutøvere
 UKM
Ungdomstrinnet  Askøy
Forfatterbesøk
folkebibliotek
Skriveverksteder
 Norsk
Opplesninger/debatter
forfattersentrum
 Lokale forfattere
Ungdomstrinnet  Rikskonsertene
Danseforestillinger
Danseverksteder
 Hordaland FK
Danseproduksjoner
 Profesjonelle
dansegrupper
 Kulturskolen
 Profesjonelle
koreografer
 UKM
Ungdomstrinnet
Teaterforestillinger
 Rikskonsertene
Teaterverksteder
 Hordaland FK
Teaterproduksjoner
 Profesjonelle
teatergrupper og
regissører
 Den Nasjonale
Scene
Ungdomstrinnet  Kunst i Skolen
Utstillinger
Kunstverksteder
 Lokale kunstnere
Kunstnerbesøk
 Kunstnerforbundet
Galleribesøk
 Kulturskolen
 Kunstinstitusjoner
i Bergen
Verksteder
Museumsbesøk
Forestillinger og
konserter med
lokalhistorisk innhold

Ungdomstrinnet 
Ungdomstrinnet 


Filmgrupper
Museum Vest
Lokale
ressurser/guider/
utøvere
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BUDSJETT
Hordaland fylkeskommune fordeler tippemidler til Den kulturelle
skolesekken til kommunene i Hordaland. Totalt for 2016/17 totalt kr.
3 213 886. Av disse mottar Askøy for skoleåret 2016/17 kr. 261 884.

Inntekter
Hordaland fylkeskommune
Kommunal egeninnsats
administrasjon
Fondsmidler

Utgifter
Lønnsutgifter
Formidlingshonorar
Kjøp fra Hordaland fylkeskommune
Transport

2016/17
261 884
138 000
130 942

2016/17
105 000
241 884
33 000
20 000

