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Utlysning av prosjektmidler til lokale profesjonelle kunstnere i Den 

kulturelle skolesekken i Nesodden kommune.  

Vi ønsker å utvide Den kulturelle skolesekken (DKS) i Nesodden kommune med ett eller to lokale 

verksteder. Dette kan søkes om ut i fra retningslinjene nedenfor. Lokale profesjonelle kunstnere kan 

søke midler til lokale prosjekter i Den kulturelle skolesekken i Nesodden kommune.  

Søknadsfrist for skoleåret 2018-2019 er 15. mai. 

 

 

 

 

DKS i Nesodden kommune er et samarbeid mellom området skole, kultur og kulturskole. Egne 

kommunale bidrag og statlig støtte finansierer aktiviteten. 

DKS i Nesodden kommune 1.-10. trinn har abonnementsordning med DKS i Akershus. Elevene får to 

produksjoner fra kunstuttrykkene litteratur, film, kulturarv og visuell kunst i løpet av skoletiden. 

Musikk leverer to konserter pr. skoleår. Uteskolen inviterer alle elevene på tre besøk på To Gård og 

to besøk på Steilene under kunstuttrykket kulturarv. Folkebiblioteket arrangerer et skriveverksted for 

4.trinn med forfatterbesøk.  
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Kriterier for tildeling av økonomiske midler til lokale prosjekter for DKS i Nesodden kommune: 

1) Prosjektet skal være innenfor en eller i kombinasjon av følgende kunstform/-uttrykk. 

• scenekunst 

• film 

• visuell kunst 

• musikk 
2) Prosjektet skal være formidlet av en profesjonell utøver/kunstner/formidler av de 

ovennevnte kunstform/-uttrykk. 
3) Prosjektet skal være et verksted. Elevene skal medvirke i arbeidet med kunstuttrykket. 
4) Prosjektet skal være tilpasset elever i grunnskolealder, og formidles til alle elevene på et 

trinn. 
5) Prosjektet skal gjennomføres med en elevgruppe mellom 20 – 50 stk. 
6) Prosjektet skal være lokalt forankret. Kunstner/formidler/utøver skal ha lokal forankring, og 

tema kan ha lokal forankring. 
7) Prosjektet innvilges for et år av gangen. Søker bør opplyse om det kan tenkes å gjennomføre 

prosjektet over flere skoleår. 
8) Oppdrag honoreres etter gjeldende avtaler. Nesodden kommune benytter satsene for 

honorering av kunstnere i Den kulturelle skolesekken Akershus. 
9) Det kan søkes produksjonsstøtte inntil 20 000,-kr. for nye prosjekter.  
10) Søknaden må inneholde et budsjett for produksjonen. 
11) Prosjektet skal dokumenteres med en rapport senest åtte uker etter første oppdrag. 
12) Produksjonen skal dokumenteres og publiserer med tekst og bilder på Nesodden kommunes 

nettsider. 
 
 
En jury bestående av Nesodden kommunes styringsgruppe for DKS, to representanter fra 
kulturkontaktene ved skolene, og en representant fra Nesodden kulturråd, velger ut prosjektet/er 
som får støtte. 
 
Søknaden sendes: 
Nesodden kommune 
Kongleveien 2 
1451 Nesoddtangen 
 
Merk: Elisabeth Skjelstad Hartvig, DKS-koordinator 


