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SKULE Samarbeidsavtale om Den kulturelle skolesekken I Akershus

mellom
SEKKEN Gjerdrum kommune, Ask, Kulturhuset, 2022 Gjerdrum

[Akershus og Akershus fylkeskommune, Fylkesadministrasjonen, Postboks1200, 0107 Oslo
om formidling av  profesjonell kunst og kulturuttrykk for elever  i  grunnskolen.

1. PARTENE
Samarbeidsavtalen administreres av Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse, Akershus fylkeskommune.
Gjennomføringsansvar for avtalen i Afk liggeri DKS-enheten i Kulturseksjonen.
Gjennomføringsansvar i G`erdrum kommune ligger i DKS koordinatorfunksjonen.

2. MAL
Samarbeidsavtalen har som formål å legge til rette for profesjonelle tilbud innen film, kulturarv, litteratur,
scenekunst og visuell kunst rettet mot barn og unge i grunnskolene. Se vedlegg fra Stortingsmelding nr  38
(2002.-2003) Den kulturelle skolesekken og Innst. S. nr. 50 (  2003-2004) og Stortingsmelding nr 8 (2007-
2008) Kulturell skolesekk for framtida og Innst. S. nr. 200 (2007-2008).

3. PERIODE
Samarbeidsavtalen gjelder for  4  àr fra 1.8.2016 til  31  .7.2020. Partene forhandler ny avtale etter periodens utløp.

4. OMFANG
Avtalen gjelder samarbeid med følgende innhold:

o  Levereranse  av  en grunnpakke med profesjonelle tilbud innen film, kulturarv, litteratur,
scenekunst og visuell kunst etter en fast og regelmessig leveringsplan.
Grunnpakken leveres til elever på formidlingsarenaer i kommunens grunnskoler.
Grunnpakken er gratis for kommunen på formidlingsarena i skolene.
Utforming av nettbasert informasjonsmateriell knyttet til DKS-tilbudene
Planlegging og gjennomføring av turneene.
Faglig bistand, administrativ veiledning og tilleggsytelser..

Grunngakken:
Scenekunst i grunnpakken leveres til hver elev i grunnskolene annethvert skoleår.
Særskilte valg i grunnpakken avtalt for G`erdrum kommune:

o  Valg av  trinn  for litteratur: 5. og 8.
o  Valg av trinn for film: 7. og 9.
o  Valg av trinn for kulturarv: 3. og 4.
o  Valg av  trinn  for visuell kunst: 2. og 6.

Musikkområdet dekkes av kommunens direkte avtale med Rikskonsertene.
Kulturseksjonen, DKS-enheten produserer 75  %  og Rikskonsertene 25 %  av skolekonsertene.
Kulturseksjonen, DKS-enheten har ansvaret for turnélegging for alle skolekonsertene i Akershus.

4. PARTENES ANSVAR
4.1.Akershus f lkeskommune er ansvarli for føl ende:

o  Sørge for utbetaling av statlige spillemidler øremerket Den kulturelle skolesekken  (DKS) til kommunen
jfr. politisk vedtatt fordelingsnøkkel i Akershus Fylkesting 16.06.2014.

o  Sørge for informasjon til kommunene om pkt.  7  i skrivet fra Det Kongelige Kulturdepartement vedrørende
føringer og rutiner for forvaltning av spillemidlene til Den kulturelle skolesekken..

o  Rapportere om bruken av tildelte midler til Den kulturelle skolesekken til nasjonalt nivå. Dette gjelder både
midler til egne satsinger og prosjekter, midler som fordeles videre til kommunene og eventuelle tildelte
prosjekttilskudd. Fylkeskommunen fastsetter innholdet i tilsagnsbrevene til kommunene.

o  Sørge for at tilbudet leveres til kommunen uten kostnader i skolens lokaler. Om skolens lokaler ikke er
tilgjengelige, må kommunen dekke kostnader for bruk av alternativ arena.
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SKOLE ø Koordinere og informere om program og tilleggsytelser, planlegge og gjennomføre turnéer.

Ha jevnlig og direkte kontakt med DKS-koordinatoren i kommunen.
Drifte nettverket for DKS-koordinatorer i kommunene i Akershus.
invitere til evaluerings- og koordineringsmøter.

SEKKEN
/Akershus

ø Kulturseksjonen, DKS-enheten leverer grunnpakken ved egne fagansvarlige for musikk, scenekunst,
visuell kunst, film, litteratur og kulturarv, samti et samarbeid med de regionale aktører Akershus Teater,
Akershus Kunstsenter ved Pilotgalleriet, Norsk Forfattersentrum, Rikskonsertene, Scenekunstbruket,
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kulturrådet, Norsk Filminstitutt/Film & Kino og andre
profesjonelle aktører innenfor kulturfeltet.

4.2.G'erdrum kommune er ansvarli for føl ende:
ø En politisk vedtatt plan for hvordan G'erdrum kommune løser oppdraget med Den kulturelle

skolesekken.
ø Avsette midler til drift og administrasjon av politisk vedtatt DKS-plan.
ø Sørge for at DKS er et samarbeid mellom kultur- og skolesektori G'erdrum kommune
ø At DKS-koordinator-funksjonen representerer G'erdrum kommune i ordningen både overfor Afk, kultur

og kunstinstitusjoner, innad i kommunen og ovenfor utøvere og grunnskolene.
ø Å koordinere alle DKS-tilbud fra fylket og lokale prosjekter.
ø At en årlig regnskapsoversikt for disponerte øremerkede spillemidler til DKS i kommunen med en

revisjonsbekreftelse leveres til Afk hver vår innen avtalte frist.
ø Forplikte seg til å delta i evaluerings- og koordineringsmøter om DKS iAkershus fylke gjennom minimum

1 fellesmøte med Kommuneadministrasjonen  i  løpet av avtaleperioden.
ø G'erdrum kommune oppfordres til å følge gjeldende DKS-satser i rammeavtalen for Afk i aktiviteter i

ordningen.

DKS-koordinator i kommunen skal:
ø Delta på nettverksmøter som Kulturseksjonen, DKS enheten  i  Akershus innkaller til.

Dersom DKS-koordinator ikke kan møte vurderer kommunen selv hvem som representerer DKS i møtet.
ø Ha ansvar for å planlegge, utvikle, organisere og tilrettelegge for Den kulturelle skolesekken lokalt.
ø Ha ansvar for informasjonsflyt og kommunikasjon om DKS med skoleledelse, kultursektor, formidlere,

utøvere og den enkelte grunnskole.
ø Levere DKS-plan med budsjett for det kommende kalenderåret.
ø Levere rapport for gjennomført kalenderår på aktivitet og bruk av øremerkede spillemidler i elektronisk

rappoiteringssystem, i februar hvert år.
ø Etablere og utvikle et nettverk av kulturkontakter bestående av ansatte på hver enkelt grunnskole i

kommunen. Dette gjøres gjennom jevnlige samlinger, kompetansutviklende tiltak og informasjon.
ø Bistå med rekruttering og opplæring av kulturverter blant elever i grunnskolene, i samarbeid med

kulturkontaktene.

5. EVALUERING
Afk, Kulturseksjonen, DKS-enheten er ansvarlig for at årlige evaluerings- og koordineringsmøter med kommunen
gjennomføres på grunnlag av tilbakemeldinger fra skoler og formidlingsarenaer. Evaluering av ordningen i løpet av
det tredje skoleåret i avtaleperioden.

Denne samarbeidsavtalen består av 2 sider og et vedlegg.
Den er gjennomlest, godkjent og undertegnet egenhendig/etter fullmakt.
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