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Plan for DKS skoleåret  
(frist for innlevering 15. september) 

 

Den kulturelle skolesekken i  Ringsaker kommune 

 

Besøksadresse: Furnesv. 28 

postadresse: 2380 Brumunddal 

telefon: 62 33 51 78 

faks:  

epostadresse: postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no 

hjemmeside: www.ringsaker.kommune.no 

Kontonummer: 1810 07 00146 

Evt. merking av utbetaling 1830.550000.3850.11708 

 

Kontaktperson 

navn Marthe Sørby 

telefon 62 33 51 78 

epost maso@ringsaker.kommune.no 

 

 

Mål, strategier og satsingsområder 

 

Hva er målene for arbeidet med Den kulturelle skolesekken i kommunen? 

 

DKS i Ringsaker følger de nasjonale målene og prinsippene for ordningen som er 

formulert i stortingsmelding nr. 8 «Kulturell skulesekk for framtida». 

Sikringsdimensjonen om kvalitet, mangfold og bredde ivaretas gjennom 

turneorganisasjonen og rikskonsertene og når alle, mens kommunens lokale prosjekter 

har som mål å legge til rette for mer spissa kvalitetsprosjekter som sikter seg inn mot 

færre elever.   

 

 

Hvilke særlige utfordringer/satsingsområder skal det arbeides med? 

 

Utfordringer: Ringsaker kommune er en stor og svært sammensatt kommune med 

noen store og mange små skoleenheter. Disse har ulike forutsetninger og rammer for 

gjennomføring av ulike prosjekter og dermed vil behovet også være ulikt fra skole til 

skole. Vi prøver kontinuerlig å tilpasse brukernes behov, men ser at dette i noen 

tilfeller kan være utfordrende å imøtekomme.  

 

Satsingsområder: De siste årene har vi hatt særlig fokus på større fellesprosjekter for 

hele kommunen. Dette for å sikre gode kvalitetsprosjekter som tilkommer alle elever i 

grunnskolen og som også kan virke samlende for alle skolebarn i kommunen. Vi har 

hatt særlig fokus på litteratur, film og scenekunst. Fellesprosjektene har gått gjennom 

flere år. Det har vært en faglig vurdering også å gjennomføre prosjekter som når et 

mindretall av elevene. Disse prosjektene har et annet faglig fokus og gir større rom for 

samarbeid, menneskelig utvikling og personlig opplevelse. Dynamikken i disse 

prosjektene har en annen karakter enn de store fellesprosjektene.  
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Hvilke strategier har man for å nå målene?  

 

Vi tilstreber å bruke et bredt lag av lokale og regionale kunstnere. Dette er viktig for å 

løfte den lokale kunsten og for at elevene skal gjøre seg kjent med det rike kunst- og 

kulturlivet som finnes i deres nærmiljø.  

 

Kontinuerlig dialog og god informasjonsflyt inn mot skolene er en forutsetning for 

gjennomføring av større prosjekter. I arbeidet med å formidle kunst og kultur ut til 

skolene er forutsigbarhet og kvalitet viktige faktorer.  

 

 

 

Skal det settes i gang tiltak i kommunen som skal framheve og sikre 

kulturelt mangfold i Den kulturelle skolesekken? Hvis ja, utdyp: 

ja  nei x 

    

 

Det kulturelle mangfoldet er en naturlig del av skolehverdagen. 

 
 

 

Skal det settes i gang tiltak i kommunen som sikrer tilgjengelighet for 

elever med spesielle behov? Hvis ja, utdyp: 

ja  nei x 

    

 

Prosjektene blir tilpasset, men påvirker ikke innhold og faglige vurderinger. 

 

 

 

 

Organisering og samarbeid 

 

Hvordan er arbeidet med Den kulturelle skolesekken organisert i kommunen? Kort 

beskrivelse: 

 

Styringsgruppa for DKS i Ringsaker består av et utvalg skoleledere, representanter fra 

skole- og barnehageseksjonen, kultur, biblioteket og kulturskolen.  

 

DKS i Ringsaker har følgende organisering:  

 Faste produksjoner i regi av Turnéorganisasjonen og Rikskonsertene 

Alle elever i grunnskolen deltar uten påmelding 

 Valgfrie prosjekter/verksteder 

Skolene kan velge noen fellesprosjekter og melde seg på. Enkelte 

prosjekter/verksteder kan ha lengre varighet og vektlegge elevdeltakelse. 

 Prosjektideer fra skolene som Styringsgruppa løfter opp  

(Eks. Fagerlund med «Tango for 1000») 

 Skoleutviklingsprosjekter 
Skolene kan søke om prosjektmidler til egeninitierte kunst- og 

kulturprosjekter. Søknadsfrist. Søknadene skal være i overensstemmelse med 

målene for Den Kulturelle Skolesekken. Prosjektene det søkes om skal være et 

tillegg til Rikskonsertene og Turnéorganisasjonen. De skolene som ikke 

sender særskilte prosjektsøknader vil likevel få tilbud om påmelding til 

valgfrie prosjekter. 
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På hvilke måter samarbeider DKS i kommunen med andre (kommuner, institusjoner, 

kunstnere..)? Kort beskrivelse: 

 

Vi har et tett samarbeid med Ringsaker Bibliotek og Brumunddal ungdomsskole i 

forbindelse med utvikling av UKM som valgfag. Det hadde vært ønskelig med flere 

regionale prosjekter. Dette har vært forsøkt ved noen anledninger, men har vist seg å 

være utfordrende å få gjennomført. Ordningen der det kreves en intensjonsavtale for å 

kunne søke fylkeskommunale midler utover de midlene den enkelte kommune har fått 

tildelt vanskeliggjør interkommunale samarbeid. Vi oppfordrer derfor at 

fylkeskommunen revurderer kravet om underskrevet intensjonsavtale for å kunne 

søke midler. Hovedgrunnen til at dette oppleves som vanskelig er kravet om at alle 

parter går inn med en viss sum i prosjektet. Dersom midlene på gitt tidspunkt er brukt 

eller øremerket andre, faste DKS-prosjekter umuliggjør dette ofte en intensjonsavtale 

og derav en søknad til fylket.  

 

 

Hvordan er arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av det 

kunstneriske/kulturfaglige innhold i kommunens DKS? Kort beskrivelse:  

 

Vi stiller høye faglige krav til innleide kunstnere og til innholdet i prosjektene. Vi 

søker å vise mangfold, egenart og å løfte kunstens egenverdi. Vi syns det er viktig å 

kjøre prosjekter der kunst og kultur får stå i sentrum. Kunstuttrykket står i fokus og er 

ikke nødvendigvis et middel for å oppnå noe annet. Kunstopplevelsen i seg selv kan 

være målet. 
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Tiltak 1 

Tittel «Litteraturuka» 

Uttrykk: Litteraturformidling                                         Ansvarlig: Ringsaker bibliotek  

Kort om aktivitetens innhold, involverte ol.: 
Uke 12 er et årlig litteraturformidlingsprosjekt rettet mot barn og ungdom i grunnskolen. Biblioteket har arrangert UKE 12 siden 2003. Uke 12 gir tilbud til 

alle 22 grunnskolene i Ringsaker. Hvert år får om lag 2.500 elever møte kunstnere som arbeider med tekst i en eller annen form: forfattere, fortellere, 

illustratører og musikkformidlere. Det arbeides i verksteder og formidles i store grupper. De siste årene har 49 aktører - forfattere, fortellere, illustratører og 

musikkformidlere deltatt. Blant disse finner vi: Hilde Hagerup, Sigbjørn Mostue, Jørn Lier Horst, Anna Fiske, Reidar Kjelsen, Simon Stranger, Eldrid 

Johansen, Helene Guåker, Marit Hallen, Bjørn F. Rørvik, Linn T. Sunne, Bjørn Ousland, Ingunn Aamodt, Nils Axle Kanten og Arne Svingen. 

Mange skoler har i tillegg til tilbudet som kommer fra biblioteket, egne arrangement, slik at litteratur og lesing har hovedfokus hele uka. Skolene arbeider 

med, og fordyper seg i barne- og ungdomslitteratur. Skolene er svært fornøyde med UKE 12. Den bidrar til å holde interessen for lesing oppe. Kunstnerne 

som deltar er gode formidlere og virker inspirerende på både voksne og barn. Kunstnerne er også begeistrert, de arbeider i samme kommune i flere dager og 

kan møtes på kvelden til faglige og sosale sammenkomster.  

Hvilke profesjonelle kunst- og kulturaktører deltar? 

Klassetrinn: 5.-10. trinn 

Totalt antall deltakere:                               Antall hendelser:                       Hendelsens varighet: 

Honorarer: 200 000,-                                  Materiell:                                      Elevtransport: 

Annet:                                                         Forklaring annet: 
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Tiltak 2 

 

Tittel «Filmprosjekt» 

Uttrykk:                                                                 Ansvarlig: Kultur i samarbeid med Ringsaker Bibliotek 

Kort om aktivitetens innhold, involverte ol.:  

Filmprosjektet fikk sitt utspring i jubeileumsåret Prøysen 2014 og har siden den gang resultatert i 5 kortfilmer fordelt på 25 involverte ungdomsskoleelever. 

Deltakerne prosjektet er ungdomsskoleelever fra 9. trinn fra hele kommunen  I løpet av syv dager blir ti ungdommer inndelt i to grupper og introdusert 

for filmverdenen, med det mål å skape to kortfilmer inspirert av tekster av en lokal forfatter (foregående års forfattere har vært Alf Prøysen og 

Ove Røsbakk). Gjennom hele prosessen skal ungdommene ha tett oppfølging av unge, profesjonelle mentorer og veiledere fra Hedmark innen 

kultur- og fiksjonsfilmskaping, deriblant Sven Arild Storberget, Kristoffer Kumar, Frida Ånnevik, Henrik Dahlsbakken og Oskar Dahlsbakken. 

Ungdommene skal selv være skaperne gjennom hele prosessen; fra tolking av tekst, via å utvikle og bygge opp en historie, produsere og skrive 

et profesjonelt kortfilm-manus, gjøre et utvalg på skuespillere og skuespillersted, lage produksjonsplaner og fordele produksjonsroller innad i 

gruppa, for til slutt å gjøre opptak over to dager. Ungdommene skal også være innom i klippeprosessen med mulighet for å komme med innspill 

før filmene blir sendt til fargekorrigerer og lydredigerer. Sluttproduktet skal bli to kortfilmer inspirert av tekster fra en lokal forfatter og med en 

lengde på ca. 5 minutter. Filmene vises under et premierearrangement i Ringsaker.  

 

Prosjektets egenart er et fokus på unge kunstnere fra regionen i roller som mentorer og veiledere for elever i elevenes arbeid med å utvikle 

kortfilmer. Kompetansen og fagligheten hos de unge kunstnerveilederne har tidligere vist seg å være helt avgjørende, og elevene som har deltatt 

har også uttrykt en type eksklusivitet ved det å være hovedpersoner i et så stort, men likevel så lite prosjekt. Elevene har tidligere vist stor 

entusiasme og tar ansvar fra første stund. Enkelte begynner også for alvor å få øynene opp for filmfaget. Oppriktig skaperglød og entusiasme 

både fra ungdommene selv og fra unge og sultne fagveiledere har oppleves som gull verdt for prosessen, som både er intensiv, krevende og 

givende for samtlige involverte.  

Hvilke profesjonelle kunst- og kulturaktører deltar? 

Klassetrinn: 

Totalt antall deltakere:                               Antall hendelser:                       Hendelsens varighet: 

Honorarer:  100 000,-                                  Materiell:                                     Elevtransport: 

Annet:                                                          Forklaring annet 
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Tiltak 3 

Tittel «Præstvægvandring» 

Uttrykk:                                                              Ansvarlig: Kultur i samarbeid med Ringsaker Bibliotek 

Kort om aktivitetens innhold, involverte ol.:  

Præstvægvandring er en unik, organisert vandring i Prøysens univers. Nærmere 1.500 ringsakerelever fra 1.-4. trinn får i løpet av to dager ta del i Prøysens 

univers og forfatterskap gjennom selv å gå Præstvægen og møte noe av det livet som Prøysen skildrer langsmed denne kjerrevegen. Konseptet 

Præstvægvandring utviklet seg som en del av jubileumsåret Prøysen 2014 og har variasjon i både rute og innhold for hvert år. Innholdsmessig har vi blant 

annet hatt aktører som Henning Strandens Minitrio, Anne Bolette Stang Eng, Maren Aarskog, Frode Berntzen, Kippersund og Tom Willy Rustad.  

Hvilke profesjonelle kunst- og kulturaktører deltar? 

Klassetrinn: 

Totalt antall deltakere:                                   Antall hendelser:                       Hendelsens varighet: 

Honorarer:  150 000,-                                     Materiell:                                    Elevtransport: 

Annet:                                                             Forklaring annet: 
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Tiltak 4 

Tittel «Skoleutviklingsprosjekter» 

Uttrykk:                                                              Ansvarlig: Den enkelte skole 

Kort om aktivitetens innhold, involverte ol.:  

Skolene kan søke om prosjektmidler til egeninitierte kunst- og kulturprosjekter. 

Mørkved skole: Bildekunst –  malekurs m/ Linda Prine 

Kilde, Fossen og Skarpsno skole: 1) Musikkprosjekt «Stomp», 2) Forestillingsprosjekt – midler til profesjonell regissør 

Furnes u.skole: 1) Teaterbilletter, 2) Musikal-/cabaretprosjekt – midler til profesjonell regissør 

Hempa skole: Forestillingsprosjekt – midler til profesjonell regissør, kostymer/scenografi og manus og rettigheter 

Kirkekretsen skole: Kunstprosjekt m/ Helen Rønningsbakken 

Brumunddal u.skole: UKM-valgfag 

Nes barneskole: Kunst – akvarellkurs m/ Linda Prine 

Fagerlund skole: 1) Scenekunst/musikk – midler til regissør og musiker, 2) Visuell kunst – midler til tekstilkunstner Evelyn Refsahl 

Kulturskolen: 1) Kunstkarusell, 2) Musikkprosjekt 

Hvilke profesjonelle kunst- og kulturaktører deltar? 

Klassetrinn: 

Totalt antall deltakere:                                   Antall hendelser:                       Hendelsens varighet: 

Honorarer: 300 000,-                                     Materiell:                                    Elevtransport: 

Annet:                                                             Forklaring annet: 

 
 


