Utkast pr 08.09.16.
Skal som orientering i BUK i oktober og godkjennes av DKS Telemark (forutsetning for statsstøtte).

Den kulturelle skolesekken Porsgrunn
Kulturformidling i Porsgrunnskolene 2016 - 2019
Alle barn får, alle barn er med, ingen er utenfor……….

Bakgrunn
I 1998 bestemte Porsgrunn kommune at kulturformidling til skolebarn skulle settes i system.
Den lokale planen , ”Kulturplanen Magda” ble vedtatt i juni 1998. Dette sikret alle barn et
bredt spekter av kulturopplevelser. Rikskonsertene var allerede ute på skolene og sørget for
formidling av profesjonell musikk.
I 2005 ble Porsgrunn med i den statlige satsingen ”Den Kulturelle Skolesekken” og vi sluttet
oss til ”Kulturskatten”, fylkes turneorganisasjon som produserer og legger turneer ut til
skolene i hele Telemark. Rikskonsertene står for konsertdelen av tilbudene.
I 2015 byttet Kulturskatten navn til Den kulturelle skolesekken (DKS) Telemark og den lokale
ordningen gikk fra MAGDA til DKS Porsgrunn.

Føringer
”Den kulturelle skolesekken” (DKS) er betegnelsen på den nasjonale satsingen som skal
bidra til at elever i grunnskolen får tilgang til kunst og kultur av alle slag.
Ordningen er forankret i Stortingsmelding 38. ”Den kulturelle skulesekken” og
Stortingsmelding nr.8 ”Kulturell skulesekk for framtida”.
Mål og prinsipper:
St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida,
• 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.
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Videre heter det at:
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.
Samarbeid mellom skole og kultursektor er avgjørende for en velfungerende ordning.
Kort fortalt så har opplæringssektoren ansvaret for den pedagogiske koblingen, mens
kultursektoren har ansvaret for kulturinnholdet i Den kulturelle skolesekken.

Organisering lokalt
Porsgrunn kommune har egen koordinator for arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Det
er administrativt plassert i virksomhet for kultur.
Det er opprettet kulturkontakter på alle skolene. Disse er bindeleddet mellom kultur og
skolen og sørger for informasjonsflyt på hver enkelt skole.
DKS Telemark presenterer sitt program på ”Kulturtorget” hver høst. Her deltar alle skolenes
kulturkontakter.
Tilbudene sendes til kulturkontaktene / skolene og blir også presentert på skolens nettsted,
Fronter.

Statistikk / status




Det er ca 4300 grunnskoleelever i Porsgrunn.
Disse er fordelt på 18 skoler (2 er private)
Gjennom et skoleår, så er de sikret 5 opplevelser fra DKS Telemark
og 1-2 fra den lokale ordningen.
 Den kulturelle skolesekken Telemark og DKS Porsgrunn gav i 2015
musikk, scenekunst, litteratur, Visuell kunst, arkitektur, film og kulturarv /
lokalhistorie
271 forestillinger / formidlinger med til sammen
19 765 publikummere.

Økonomi
Skolesekken er finansiert av en kombinasjon av statlig overførte spillemidler og egne midler.
De statlige DKS-midler er basert på elevtall. Det er klare føringer for at midlene skal gå
direkte til kulturtilbud for elevene og det avlegges rapport til Telemark Fylkeskommune
hvert år.
Her kommer noe om samarbeidsavtalen med DKS Telemark. Vi styrer over noen av midlene, kr. Xxx pr elev.
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Innteketer
Statlige DKS midler
Kommunale midler innhold
Transport lokale tiltak
Totalt

Kr. 300.000
kr. 300.000
kr. 150.000
kr. 750.000

Utgifter.
Deltakeravgift DKS Telemark
Deltakeravgift Rikskonsertene
Transport av elever
Innhold DKS Porsgrunn
Totalt

kr. 220.000
kr. 103.000
Kr. 150.000
kr. 277.000
kr. 750.000

Kostnad er ca Kr. 187,- pr. elev pr år for 5-7 opplevelser.
En «bi-effekt» av Den kulturelle skolesekken er at det gir arbeidsmuligheter for kunstnere.
Det gjelder nasjonalt, regionalt og ned på lokalt nivå.
Transport og logistikk
DKS Telemark’s turneer kommer i hovedsak ut på den enkelte skole. Større produksjoner
legges til et egnet lokale i nærheten. Porsgrunn kommune har øremerkede midler til å
dekke transportkostnader til egne opplegg som gjennomføres utenfor skolen.
Fra høsten 2015 kunne skoleelever i Grenland benytte rutebuss gratis. Skolene benytter
dette så mye det lar seg gjøre.

DKS Porsgrunn - den lokale planen
Basistilbudet som alle elevene i Porsgrunn mottar er 5 opplevelser hvert skoleår.
Det er dette vi betaler for gjennom abonnementsordningen i DKS Telemark.
Porsgrunn kommune har også i samarbeidsavtalen en mulighet til å påvirke innhold og gjøre
større satsinger i egen kommune.
Tilbudene som gis lokalt skal også utfylle de regionale tilbudene, slik at elvene får et bredest
mulig tilbud.

Det lokale tilbudet tar utgangspunkt i de mulighetene vi har lokalt og bygger på lokal
identitet og kulturhistorie. Innholdet er knyttet mot spesielt i mot de generelle målene i
læreplanverket. Kultur er i tett dialog med skolene slik at satsinger i skolen kan gjenspeiles i
kulturprogrammet.
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DKS Porsgrunn bidrar til at alle elever i Porsgrunnskolen skal :






møte profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet
møte lokal kulturarv, kulturinstitusjoner og ressurspersoner i nærmiljøet
få kunnskaper om alle uttrykksformer
få kunnskap om lokal historie, arkitektur og byggeskikk
bli kjent med kulturarenaer i byen

Samarbeidspartnere
Hele grunnlaget for Magda og videre DKS Porsgrunn har handlet om å utvikle et tilbud basert
på samarbeid med lokale institusjoner og ressurspersoner. Dette prinsippet videreføres og
innholdet utvikles ut fra muligheter som finnes.
Filmsentret Charlie: Filmtilbud for alle trinn.
Biblioteket: Åpent for alle trinn hele året. Ekstra fokus på 2,. 5. og 8.trinn.
Ælvespeilet: Samarbeider om enkeltforestillinger. Fokus på 3.trinn. Arena for produksjoner
som ikke kan vises på skolene (trenger scene).
Du-Verden: Porsgrunn kommune har egen avtale med Du-verden (ikke en del av DKS). Det
gir alle elvene tilbud om ett besøk pr. skoleår.
Kunsthall Grenland: Har tilbud om formidling til utstillingene. DKS engasjerer egne
formidlere og kombinerer med verksted.
Enkelt kunstnere / grupper: frilansere vi engasjerer eller innkjøp av forestillinger.
Kulturskolen: En ressurs for skolene. Samarbeider med DKS om noen prosjekter.
Telemark museum: Samarbeid om tilbud både på Brevik bymuseum (2. verdenskrig), besøk
på Ibsens Venstøp og på Porselensmuseet.
Porsgrunnsmuseene: Samarbeid i formidling av lokalhistorie.
Egne opplegg: Skulp-tur, magda rommet, arkitektur, arkitektur

Innholdet for DKS Porsgrunn for 2016 – 2019
Innholdet legges opp med faste, obligatoriske tilbud til hvert trinn og en «meny» med tilbud
de kan velge fra. Noen år satses det sterkere på noen trinn for å kunne gå mere i dybden og
sikre at vi når alle. 1.og 10. trinn har ofte «nok med sitt» og prioriteres ned noe.
Programmet som skolene får et «tvungen yatzy». Vi ønsker at det skal være obligatorisk å
delta, men kan ikke «tvinge» noen til å komme.
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Oversikten nedenfor er grunnstammen vi jobber ut i fra. Det endelige programmet fra år til
år vil variere ut fra satsinger i skolen eller samarbeid med DKS Telemark.

1.trinn: Velg fra menyen
For 1. trinn velges det fra menyen. Det er tilgjengelig gjennom hele skoleåret.

2. trinn: Biblioteket
Porsgrunn Bibliotek inviterer alle 2.klassinger til å bli bibliotekbrukere og få eget lånekort.
Bli kjent på biblioteket og boktips. Periode. September, oktober og november.

3. trinn: Ælvespeilet
Alle elvene introduseres for Ælvespeilet. Større produksjon som krever gode sceneforhold
vil prioriteres. Programmering i samarbeid med Ælvespeilet og DKS Telemark.

4. trinn: Kunst, materialer, design
Porselen, skulpturer og design. Innhold utvikles i samarbeid med Telemark Museum,
Porselensmuseet, kunsthallen og formidlere.

5. trinn: Skriveverksted
½ dags skriveverksted for alle elevene. Forfatter engasjeres og besøker klasserommene.

6. trinn: «Porsgrunn Anno 1897» / kulturarv
Om oppvekst for en 12 åring i Porsgrunn for 100 år siden. Samarbeid med flere aktører.
Hovedvekt på praktiske aktiviteter og opplevelse. Gjennomføres i mai på Porsgrunn
Bymuseum.

7. trinn Kunst og Arkitektur
Arkitekturvandring i Porsgrunn sentrum med utgangspunkt i arkitektene
H. Børve og J. Borchsenius. Hele skoleåret.

8. trinn Skriv og lesestimulering
Ungdomstrinnet har også fokus på skriving. DKS bidrar med kreativ skriving og inspirasjon.
Gjennomføres i januar og februar.

9. trinn - «samfunn»
Innhold velges ut fra samfunn og historie. Scenekunst, litteratur og historie.

10. trinn Meny
Ikke fastsatt tilbud for 10. trinn. De velger fra meny.
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VEDLEGG
Program for skoleåret 2016 – 2017.
1. og 2. trinn
«Den hemmelige bakgården»

bøker, ordne lånekort for de som ikke har fått
det enda, lære seg å bruke utlånsautomaten,
leke litt, spille litt brettspill, tegne… det er
mange muligheter.
Vi gleder oss til å ønske 2.klassingene
velkomne!
Når: september, oktober og november.
Ring for avtale: 35 54 71 71

3. trinn
«Goto Guta»
Vilde og Vilja er på tur og finner en hemmelig
bakgård i selveste Rådhuset. En koselig liten
plass de aldri har lagt merke til og som kanskje
ikke så mange vet om. De to venninnene
finner et dukkehus som ligger delvis knust i
portrommet. Huset er prikk lik det ordentlige
Rådhuset, så likt at man nesten kan tro at hvis
man går inn i det store huset, vil man havne i
det lille, men det går vel ikke an... eller?
DKS Telemark, DKS Porsgrunn og Sagliocco
Ensemble samarbeider om denne
forestillingen. Den spilles i borggården til
Rådhuset. Busstransport er organisert for
skolene som har behov for det. Egen plan er
sendt ut.

Frikar dansekompani
Om gutter og vennskap. Innenfor og utenfor.
Når er det ok å gi en klem?
Folkemusikk og folkedans
Ælvespeilet 10.februar. (ikke 100% bekreftet)

4. trinn

Turneplanen ligger på www.dkstelemark.no
Kunst og design

2. trinn

«MØT FABRIKKDIREKTØREN»

Biblioteket
Porsgrunn bibliotek inviterer alle 2.klassene til
klassebesøk i biblioteket.
Målet er at alle skoleelever i Porsgrunn skal bli
glade i biblioteket sitt og få masse positive
opplevelser med bøker og lesing og spill!
Da blir det først en samling på Galleri BoB med
en liten prat om biblioteket og om
bøker. Deretter blir det tid til å finne og se på
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På Porselen møter elvene «fabrikkdirektøren».
Han vil fortelle litt om Jeremiassen og
oppstarten av fabrikken, pluss morsomme
anekdoter fra fabrikkens historie. Deretter tar
han med seg elevene inn i fabrikken og viser
dem reisen fra leire til gjenstand.
Del to består av en praktisk oppgave utformet
som en porselensjakt hvor elevene skal kunne
gjenkjenne porselensgjenstander i utstillingen.
Varighet ca 1 time. Maks 25 elever pr. gruppe.
Når?
Ukene 42, 43, 44 og 45,
Onsdag og fredag
Alle dager kl 09:00, 10:30 eller 12:00.

5. trinn

Skriv genialt
Steffen RM Sørum og Eldrid Johansen

avslører sine forfatterhemmeligheter.
De gir unge forfatterspirer tips til hvordan
man sanker idéer, gjør research, jobber med
plott, skaper karakterer og bygger opp en
spennende tekst. De lærer rett og slett bort å
skrive genialt– på en enkel, lettfattelig og
morsom måte!

Påmelding til:
Henrik.larsen@telemark.museum.no

SKULP-TUR

½ skoledag. Alle skolene får boka «Skriv
Genialt!»

Vi fortsetter tilbudet med byvandring med
formidling av skulpturer i sentrum. Vi toner
ned verksted- delen, men vil legge inn enkle
praktiske oppgaver.
Varighet ca. 1,5 timer

Egen turneplan følger. Hvis oppsatt tid
ikke passer, så kan skolene bytte.
NB! Husk å gi meg beskjed.

Når: Før høstferien.
Bestilling til:
karen.dalevoll@porsgrunn.kommune.no
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6. trinn

«Anno Porsgrunn 1897»

8. trinn

Skriv! Les!
Vi følger opp skolenes satsing på skriving i
alle fag og bidrar med inspirasjon til
kreativ skriving og/ eller lesestimulering.
Innhold utvikles i samarbeid med skolenes
ressurslærere i norskfaget og biblioteket.
Tenkt gjennomføring i januar og februar.
Utfyllende informasjon kommer.

Vi tar elevene tilbake til Porsgrunn anno
1897.
Hovedvekt på praktiske oppgaver og
oppleveseler. Knyttes også til
seilskutetiden.
Eksempel på aktiviteter: vedhogst, skole,
mat, tau/knuter, gamle leker/spill, lage
soplime, vaske tøy i vaskekjelleren
Halvdagsopplegg for alle elvene.
Egen invitasjon kommer.
Gjennomføres i mai / juni på området
rundt Porsgrunn bymuseum.

9. trinn

«Nå løper vi»
I samarbeid med Teater Ibsen og
Brageteatret vil vi vise forestillingen «Nå
løper vi». Tema er mennesker på flukt.
Spilles i Ælvespeilet.
Februar 2017.

10. trinn

«Hele mennesket»
7. trinn

Visuell kunst
I samarbeid med Kunsthall Grenland lager
vi et opplegg rundt en av utstillingene.
Kan kombineres med besøk i utstilling i
Kunsthallen.
Dette opplegget er ikke klart.
Egen invitasjon kommer.

-bibliotekets prosjekt i høst.
Senk skuldrene, løft blikket og engasjer
deg er noen av stikkordene.
Plan og opplegg er kommunisert direkte til
norsk lærere i 10 trinn.
De som trenger buss kan få dekket dette
av DKS.

8.-10.trinn
I samarbeid med DKS Telemark satser vi

1.-10. trinn
Skolefilmukene er i uke 46 og 47.

denne høsten på deltakelsen i «The

big

draw». En hel dag med tegning for alle
elevene på ungdomstrinnet.
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DKS Porsgrunn 2016 / 2017

George Underwood
8. til 28. januar 2017

Felles meny for alle skolene.
Åpne arenaer / tilbud som har eller kan
tilpasse opplegg for elevene.
Ta direkte kontakt for besøk.

Kunsthall Grenland
Ordet fanger
17.september til 30. oktober
Birgit Eide og Øyvind Johnsen. Utstillingens
tittel refererer til kunstnernes opplevelse av
ordets makt og kraft, og diskuteres i
utstillingen i lys av ulike tidsepoker og kulturell
kontekst.

Fantasi er et nøkkelord i Georg Underwoods
kunst.
En av hans nærmeste og livslange venner var
David Bowie. Etter et kort forsøk som musiker,
der han blant annet spilte inn en plante med
Bowie som The King Bees, fant han ut at
kunsten var hans livsvei. Han holdt dog
kontakten med musikkmiljøet, og gjennom
1970-tallet gjorde han et utall LP-covere,
turneplakater, bokomslag og et mylder av
kommersielle tegninger og illustrasjoner.

For avtale med Kunsthallen:
andreas@kunsthallgrenland.no
Birgit Eide arbeider som tekstilkunstner. Hun
viser Eide rominstallasjoner og store og
mindre gulv- og veggarbeider. Materialbruken
spenner vidt, fra papir og tekstil til perler av
menneskehår. Tematisk kretser Eides arbeider
rundt forholdet mellom religion/religiøse
påbud og identitet/livsutfoldelse.

«Mjuke hårperler» er en del av denne
utstillingen.
Øyvind Johnsen arbeider hovedsakelig med
video, men viser også fotografier med sterk
relevans til videoverkene. Sentrale
problemstillinger i Johnsens arbeider er
menneskelig smerte, minner og livserfaringer.

Porsgrunn kommune har egen skoleavtale. Gir
et gratis besøk pr skoleår til alle elevene.
Morsomme, lærerike opplegg og
inspirerende utstilling. Egen transportstøtte.
Se: www.du-verden.no
Bestilling gjøres til: th@du-verden.no
mobil: 902 44 529
Du-Verden har også aktuelle kurs for lærere.
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Biblioteket

Filmsentret Charlie

Alle klassetrinn er hjertelig velkomne til å
besøke biblioteket. Under disse besøkene
holder vi vanligvis en bokprat for elevene hvor
vi presenterer et knippe bøker i tillegg til en
omvisning og litt informasjon om hva de kan
bruke biblioteket til. Vårt hovedfokus under
disse besøkene er å skape leselyst hos
elevene.
Dersom du ønsker et eget lånekort til din
klasse/gruppe så ta kontakt med oss. Skoler
har utvidet lånetid. (56 dager.)

Filmsentret Charlie tilbyr filmer til alle trinn i
uke 46 og 47.
Program og invitasjon sendes til skolene når
det er klart.
NB! Det er mulig å komme med ønsker om
filmer / temaer.
Tom.andersen@porsgrunn.kommune.no

Vi hjelper gjerne til med å sette sammen
bokkasser til prosjekter dere jobber med på
skolen.
35 54 71 71 /
bilioteket@porsgrunn.kommune.no

Porsgrunn kulturskole holder til på Østsiden
skole og i Meierigården kulturhus. Skolen har
800 elever som lærer å spille, synge, danse,
tegne og spille teater.
Vi har tilrettelagte lokaler for visuell kunst,
teater, musikk og dans. På kulturskolen jobber
det ca. 25 lærere som kan mye om kreative
fag og mange av dem kan være behjelpelige
med små og store arrangementer. Hvordan
løfte en forestilling ved god planlegging,
profesjonell lyd, lys og andre rammeforhold?
Vi har også elevgrupper som kan stille opp
med bandkomp og hjelp til gjennomføring.
Ta gjerne kontakt.
frode.kvisvik@porsgrunn.kommune.no
elin.aas@porsgrunn.kommune.no

Porselensmuseet på Porsgrund
Porselænsfabrik skaper glede og begeistring!
Besøk den interaktive utstillingen, som også
viser 1000 flotte PP-gjenstander.
Dyktige formidlere lærer elevene om
designhistorien. Besøk i produksjonslinjen.
For avtale ring: 35 54 45 00

PiT
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
gjennomføres 13.-17.juni 2017.
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