
Den kulturelle skolesekken 
Målene for Den kulturelle skolesekken:  

 Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.  

 Å 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.  

 Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i 

realiseringen av skolens læringsmål. 

 

Prinsippene for Den kulturelle skolesekken:  
Varig ordning: Den kulturelle skolesekken skal være en varig ordning for elever i skolen.  

For alle elever: Den kulturelle skolesekken skal favne alle elever i grunnskolen og videregående 

opplæring, uavhengig av hvilken skole de går på og hvilken bakgrunn de har.  

Realisere mål i læreplanverket: Innholdet i kunst- og kulturtilbudene i Den kulturelle skolesekken skal 

medvirke til å realisere skolens mål slik de kommer til uttrykk i den generelle delen av læreplanverket 

og i de ulike læreplanene.  

Høy kvalitet: Elevene skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbud med høy kunstnerisk kvalitet.  

Kulturelt mangfold: Den kulturelle skolesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturuttrykk med røtter i 

et mangfold av kulturer og fra ulike tidsperioder.  

Bredde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal være representert i 

Den kulturelle skolesekken. Det skal være variasjon i formidlingsmåtene. 

Regularitet: Elevene skal sikres et regelmessig tilbud på alle klassetrinn. 

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 i Den 

kulturelle skolesekken 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 fylket. Dette sikrer lokal entusiasme og gir rom for mange lokale varianter, slik at alle 

skal kunne kjenne eierskap til Den kulturelle skolesekken. 

Fylkeskommuner og kommuner som deltar i Den kulturelle skolesekken skal tilby elever i det 13-

årige skoleløpet, inkludert lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, kunst- og 

kulturproduksjoner av høy kvalitet. Alle de seks definerte kunst- og kulturuttrykkene i Den 

kulturelle skolesekken skal være representert. Samiske kunst- og kulturuttrykk skal være en 

integrert del av Den kulturelle skolesekken. Målet om å øke tilfanget av samiske produksjoner i 

Den kulturelle skolesekken videreføres.   

   



Andre mål og føringer:  
Demokrati og medborgerskap, folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling er definert som 

tverrfaglige temaer som skal utvikles gjennom fagfornyelsen. Det er ønskelig at det i arbeidet med å 

lage et innhold i Den kulturelle skolesekken i 2018 reflekteres over disse temaene som er beskrevet i 

overordnet del av læreplanverket for Kunnskapsløftet.   

Det forventes at tilbudet i Den kulturelle skolesekken inneholder bredde, mangfold og 

variasjon, og at tilskuddsmottaker bidrar til nyproduksjoner. Kulturtanken vil kunne delta i 

samproduksjoner. Alle produksjoner skal inngå i DKS-portalens nasjonale programtilbud når 

denne er etablert.   

Et sentralt premiss for ordningen for Den kulturelle skolesekken er at eleven selv opplever tilbudet i 

DKS-ordningen som relevant, og at eleven har en rolle i utformingen og gjennomføringen av Den 

kulturelle skolesekken. Dagens barn og unge lever i en medie- og teknologirik virkelighet. For å 

møte elevene i en skole preget og formet av digitale teknologier bør også tilbudet i Den kulturelle 

skolesekken reflektere dette. Videre skal elever med nedsatt funksjonsevne ha lik tilgang og 

anledning til å delta i Den kulturelle skolesekken som andre, både som publikum og som aktive 

deltakere.  

Aktørene i ordningen for Den kulturelle skolesekken møter alle barn og unge i Norge. Det er 

derfor en målsetting at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt 

mangfoldige samfunn, og synliggjør forbilder og rollemodeller for å bidra til et inkluderende og 

mangfoldig fellesskap.   

Tilbudene i Den kulturelle skolesekken skal bidra til å gjøre elevene bedre kjent med begge 

målformer på norsk, samt styrke elevenes forståelse av nordiske nabospråk.   

 


