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https://youtu.be/_TRYW8A17jc


Den kulturelle skolesekken - nasjonal ordning 
• Et demokratisk kunstprosjekt for alle barn og unge 

 Sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og     

    kultur hvert år 

• Nasjonal ordning – varig tiltak for alle grunnskoler siden 2001 

• Finansieres med spillemidler – ca. 288 millioner for 2019 
 Hver enkelt kommune får statstilskudd øremerket DKS fra fylkeskommunen 

 I tillegg lokale midler til drift, administrasjon og produksjon 
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Den kulturelle skolesekken - nasjonal ordning 
• DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet, og alle landets fylkeskommuner og 
kommuner 

• Kulturtanken er en nasjonal etat med ansvar for å forvalte, kvalitetssikre 
og utvikle DKS-ordningen  

• I Asker er forvaltningen av DKS lagt til Asker kulturskole 

• Stortingsmelding 8 (2007-08) «Kulturell skulesekk for framtida» har 
formulert mål og prinsipper for ordningen 
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Stortingsmelding 8 (2007-08)  
«Kulturell skulesekk for framtida» 
Mål for ordningen 
• Medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt 

kunst- og kulturtilbud 
• Legge til rette for at elever i skolen lettere skal 

få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle 
forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag 

• Medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av 
kunst- og kulturuttrykk i samspill med skolen 
sine læringsmål 
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Stortingsmelding 8 (2007-08)  
«Kulturell skulesekk for framtida» 
Prinsipper for ordningen 
• Varig ordning 
• For alle elever 
• Høy kvalitet 
• Kulturelt mangfold 
• Bredde 
• Regularitet 
• Samarbeid kultur – skole 
• Rollefordeling kultur – skole 
• Lokal forankring og eierskap 
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Prinsipper for ordningen – særlig viktig  
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• Samarbeid kultur – skole:  
Arbeidet med Den kulturelle skolesekken skal skje i et godt samarbeid mellom kultur- 
og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikres god forankring og tid til 
planlegging i skolen. 

• Rollefordeling kultur – skole:  
Opplæringssektoren har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette 
for elevene, mens kultursektoren har ansvaret for kulturinnholdet og for å informere 
om innholdet i god tid. 

• Lokal forankring og eierskap:  
Den kulturelle skolesekken må forankres lokalt, i den enkelte skolen, kommunen og 
fylkeskommunen. Dette sikrer lokal entusiasme og gir rom for mange lokale varianter, 
slik at alle kan kjenne eierskap til Den kulturelle skolesekken 



Lokal DKS-produksjon:  
Selvportrett uten ansikt 
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Lokal forankring 
• Samarbeid med lokale kunst- og 

kulturinstitusjoner:  

Holmsbu billedgalleri, Oscarsborg, 
Sekkefabrikken, Slemmestad geologisenter, 
Slemmestad sementmuseum, kirker, Trafo 
kunsthall, Asker museum, Asker kulturhus, 
Oslofjordmuseet, New International Encounter 
(NIE) m.fl. 

• Lokal kulturarv 
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Den kulturelle skolesekken i gamle Asker 
Politiske vedtak i Asker kommune i 2016 
• Asker blir (samtidig med Bærum og Ås) direktekommune 

• Budsjettet økes for å kompensere for nedjustering av fylkeskommunale 
midler 

Politiske vedtak i Asker kommune i 2018 
• Budsjettet styrkes og det tilsettes turnélegger og produsenter 

• Budsjettet justeres etter nedleggelsen av Rikskonsertene 

• Den kulturelle barnehagesekken (DKBS) ble styrket i egen sak 

• Sakene beskriver at det er behov for ytterligere styrking i nye Asker 
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Den kulturelle skolesekken i dagens Asker 

To parallelle modeller 
1. Hurum og Røyken er abonnementskommuner knyttet til Buskerud FK 

 1/3 av tilskuddet til kommunen, 2/3 til fylket 

2. Asker er direktekommune  

 Hele tilskuddet går direkte til kommunen 

 

Det er fortsatt parallelle ordninger med parallelle tildelinger av statstilskudd  

Viken FK varsler harmonisering av DKS over flere år 
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Den kulturelle skolesekken i dagens Asker 

Konsekvensene av to parallelle modeller: 
• Elever i Askerskolen får et fragmentert tilbud 

• Uoversiktlig og krevende å administrere ordninger 

• Uoversiktlig for de lokale skolene, kulturaktørene og -institusjonene 

 

Det må så snart som mulig etableres én felles ordning for DKS i Asker 
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Den kulturelle skolesekken i Asker, sak om ny modell 

• Anbefaler én samordnet modell for DKS 
 Asker opprettholder sin status som direktekommune  

 Utforsker mulige samarbeid med Viken FK   

• Anbefaler styrking av DKS og DKBS 
 Administrasjon, produksjonsmiljø og midler til lokale produksjoner 

 Transport av elever 

• Anbefaler lokale prinsipper for ordninger 
 Dialog og samarbeid mellom DKS og skolene 

 Kunstfaglig råd 
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Den kulturelle skolesekken i Asker, sak om ny modell 

• Saken viser at det er behov for å styrke ordningene DKS og DKSS 
 Varslet i sak om DKS i 2018 

 Funn i nasjonale statistikker og indekser 

 

• Det anbefales at styrking av DKS og DKSS vurderes videre i 
temaplanarbeidet for kultur 
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