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Rammeverk for opplæring 
 
LÆRINGSMILJØ  

 

Den kulturelle skolesekken  
Versjon 1.1 Endret: 02.09.2022 

 

 

1. Bakgrunn   

Læreplanens overordnede del understreker den grunnleggende betydningen av 
kultur. I kapitlet Opplæringens verdigrunnlag er dette formulert slik:   

«Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som 

påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetisk 

sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram 

nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes 

personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal 

få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.» 

I Stortingsmelding nr. 18 (2020-2021) slik: 
Den kulturelle skolesekken (DKS) er ei unik ordning. Det er eit kulturtilbod som 

har alle elevane i skolen som publikummet sitt. DKS bidreg til å sikre at barn 

og unge over heile landet får kunst og kulturopplevingar. Kunstnarar og 

kulturformidlarar møter barn og unge på ein kjend stad i kvardagen deira, eller 

let barn og unge få delta og oppleve kunst og kultur på scenar og i rom, 

bygningar og andre tilrettelagde lokalitetar for kunst og kulturformidling i 

nærmiljøet sitt. DKS er eit samarbeid mellom kultursektoren og 

utdanningssektoren på statleg, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. For at 

barn og unge skal få eit godt tilbod, må alle som er involverte i ordninga jobbe 

aktivt for at elevane møter kunst og kultur som er relevant for livet og 
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skolekvardagen deira, og som bidreg til danninga og utdanninga deira. 

Samarbeid og samspel på tvers er viktig på alle forvaltningsnivåa for å få ei 

felles forståing av ordninga og for å leggje til rette for at alle dei involverte 

aktørane jobbar for dei same måla. Å leggje til rette for at samarbeidet og 

samhandlinga mellom kultursektoren og utdanningssektoren skal fungere best 

mogleg, er eit kontinuerleg utviklingsarbeid. Oppgåve- og ansvarsfordelinga 

mellom stat, fylkeskommune og kommune har utvikla seg over tid. Regjeringa 

foreslår eit breitt spekter av tiltak for å byggje opp under og styrkje arbeidet 

som gjennomførast av eit stort mangfald av aktørar. 

Unges rett til tilgang til kunst og kultur er også fastslått i FNs barnekonvensjon 
artikkel 31. 

 

2. Organisering og praktisk gjennomføring  

2.1. Ansvar 

I alle ledd er Den kulturelle skolesekken (DKS) et delt ansvar mellom de to sektorene 
opplæring og kultur. Den er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet. Den praktiske forvaltning på sentralt nivå utøves av en 
etat underlagt disse departementene, Kulturtanken. På fylkes- og kommunenivå 
deles ansvaret mellom tilsvarende parter. I Rogaland fylkeskommune er DKS en 
seksjon i kulturavdelingen, men ansvaret for DKS i videregående skole deles med 
opplæringsavdelingen, seksjon for opplæring i skole. 

I «Satsingsområder for videregående opplæring i Rogaland 2021-2025» står det at 
skolene benytter fylkeskommunen kulturtilbud gjennom den kulturelle skolesekken for 
å styrke danning og bygge kulturelt fellesskap. 

 

2.1. Økonomi 

DKS blir finansiert av spillemidler fra Norsk Tipping. Midlene fordeles av Kulturtanken 
til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi 
og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte ut til kommunene, en tredjedel 
forvaltes av fylkeskommunen, og den siste tredjedelen er fri til å fordels av 
fylkeskommunen. I noen fylker er det også store kommuner (f.eks. Stavanger) som 
mottar hele potten uten fordeling via fylkeskommunen.  

For den enkelte skole er DKS et helt gratis tilbud. Det inkluderer også elevtransport 
når formidlingen ikke er lokalisert på skolen. Skolen bidrar likevel vesentlig gjennom 
det organisatoriske arbeid som nedlegges. (Se nedenfor.) 
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2.3. Organisering av formidlingen 

Dei nye nasjonale måla for Den kulturelle skolesekken tek utgangspunkt i 

måla og prinsippa frå St.meld. nr. 8 (2007–2008) Kulturell skulesekk for 

framtida. Dei er vidare forankra både i dei nasjonale kulturpolitiske måla og dei 

utdanningspolitiske måla som er uttrykte i læreplanverket for Kunnskapsløftet 

2020, sjå boks 12.1. .  

I Rogaland benytter nå samtlige videregående skoler seg av DKS. Det viktigste 
grunnlaget for dette er at det er bygget opp et velfungerende nettverk:  

Alle skolene skal ha en kontaktperson – en DKS kulturkontakt, i regelen en 
representant fra skolens ledergruppe. Disse danner et nettverk, som har halvårlige 
samlinger (nettverksmøter) i regi av fylkeskommunen. Nettverksmøtene brukes til  

• erfaringsutveksling skolene imellom 

• tilbakemelding til fylkeskommunen om innhold og gjennomføring 

• innspill til nye produksjoner 

• arbeid med utvalgte tema som integrering av DKS i skolens læringsmiljø, 
elevmedvirkning og lærerveiledninger 

Kontakten med nettverket holdes også kontinuerlig ved like gjennom teamet Oppl 
DKS vgs kulturkontakter. 

Dialogen mellom fylkeskommunen og nettverket av kulturkontakter er av fundamental 
betydning for alle de organisatoriske sidene ved formidlingsordningen: 

• utformingen av programtilbudet 

• gjennomføring av bestillingsrutinen 

• turnéleggingen  

• den praktiske gjennomføringen av DKS-formidlingen på den enkelte skole 

 

2.4. Integrering 

DKS skal være en integrert del av skolens læringsmiljø. Dette betyr at tilbudet skal 
fungere komplementært: Det skal ha en relasjon til læreplaner eller læreplanens 
overordnede del. Den skal – på kunstneriske profesjonelle premisser - utfylle, men 
ikke erstatte eller overlappe skolens undervisning.  

Det bør legges til rette for at elevene, gjennom DKS-team, elevråd og fylkeselevråd 
forholder seg aktivt, kritisk og medvirkende til DKS. Tilsvarende bør hele skolens 
pedagogiske personale også ha et aktivt forhold til DKS.  
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3. Programarbeid og turnélegging 

I tråd med føringene fra Kulturtanken og Stortingsmelding 8 skal følgende kunst- og 
kulturuttrykk være representert i programtilbudet hvert skoleår: 

• Scenekunst 
• Visuell kunst 
• Musikk 
• Film 
• Litteratur 
• Kulturarv 

Programmet legges fram for skolene i januar/februar på en felles presentasjonsdag. 
Skolene bestiller så de produksjonene de ønsker, og ut fra dette legges det 
turnéplaner i dialog med skolenes kulturkontakter. Turnéplanen ferdigstilles i 
mars/april slik at de kan tas inn i planleggingen av kommende skoleår. 

 

4. Rapportering  

Det føres statistikk og økonomiregnskap som danner grunnlag for rapporter til 
fylkeskommunen og Kulturtanken. Når det gjelder videregående skoler, har antallet 
formidlinger pr elev de siste årene vært på ca. 1,2 pr år i snitt. Dette er et volum som 
både DKS-staben i fylkeskommunen og skolene v/kulturkontaktene opplever som 
godt avstemt til kapasitet og mulighet til å opprettholde god kvalitet.  

 

5. Aktører 

Aktør Oppgave/ansvar 

Kulturdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet 

Overordnet politisk ansvar  

Kulturtanken Etat direkte underlagt departementene. Har ansvar 
for å forvalte, kvalitetssikre og utvikle DKS-ordningen 
på nasjonalt nivå, og fordele spillemidlene. 

Fylkeskommunen Fylkeskommunen v/kultur- og opplæringsavdelingen 

utarbeider et programtilbud for hvert skoleår. 

Kulturavdelingen har ansvar for å inngå kontrakter  

med utøverne og for å koordinere formidlingen til 

skolene via turnéplaner og bruk av skolenes DKS-

kulturkontakter. Fylkeskommunen har også ansvar 

for nettverket av kulturkontakter og bruken av dette til 

evaluering og utvikling av DKS i den videregående 

skolen. 
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Kunstinstitusjoner og 
kunstnere 

Kunstinstitusjonene, både de regionale og de 
nasjonale, er fungerer som ressurser og 
samarbeidspartnere i ulike sammenhenger. 
Eksempler: Rogaland teater, Stavanger 
symfoniorkester, Norsk scenekunstbruk, Norsk 
forfattersentrum. 
Det er også viktig at DKS har en kontaktflate direkte 
ut mot kunstnere og at kunstnere ser DKS som en 
relevant formidlingsmulighet. 

Skolene Skolene ved rektor og kulturkontaktene skal sørge for 
å ha god og oppdatert informasjon om DKS-tilbudet 
og formidle dette til faggruppene. Ved gjennomføring 
av turnéene er skolen ansvarlig for den forberedende 
informasjonen og for å legge forholdene til rette for 
utøverne i henhold til de spesifikasjoner som er gitt. 
Skolene skal også gi tilbakemeldinger til DKS-
administrasjonen i fylket og gi innspill i nettverket av 
kulturkontakter. 

 

6. Dokumenter og referanser 

Dokument Nettadresse 

Stortingsmelding 18 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-
20202021/id2839455/ 
 

Kulturtankens DKS-
side 

https://www.kulturtanken.no/ 
 

Nettside for DKS 
Rogaland 

https://www.denkulturelleskolesekken.no/rogaland/ 
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