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PARTNERSKAPSAVTALE
om

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
mellom

Lier kommune
og

Buskerud fylkeskommune

Avtalepartnere
Avtalen er inngått mellom Lier kommune og Buskerud fylkeskommune.

Formålet med avtalen
Partnerskapsavtalen skal medvirke til at elever i grunnskolen i Lier kommune får et
profesjonelt opplevelses- og aktivitetstilbud gjennom Den kulturelle skolesekken, som gjør
dem i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i framtiden, på en reflektert og
konstruktiv måte.

Samarbeidsområder
Samarbeidsområder innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS) er

Produksjon, distribusjon og mottakelse av det regionale tilbudet innen kulturarv,
litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og film.
Styrke og videreutvikle de lokale og regionale tilbudene innen Den kulturelle
skolesekken

4. Forankring
Den kulturelle skolesekken er forankret i St.meld. 38 (2002-2003) Den kulturelle skolesekken,
med tilhørende innstilling Inst.S.nr.50 (2003-2004) og St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell
skulesekkfor framtia, med Innst.S.nr. 200 (2007-2008) og gjeldende læreplanverk, samt
Skapende læring, Kunnskapsdepartementets strategi for kunst og kultur i opplæringen, 2007-
2010.

Buskerud fylkeskommune har en overordnet 4-årig strategiplan for Den kulturelle
skolesekken som er politisk vedtatt, i tillegg til årlige virksomhetsplaner. Storgruppen har det
overordnede ansvaret for Den kulturelle skolesekken på regionalt plan.

Lier kommune skal ha en overordnet 4-årig strategiplan for Den kulturelle skolesekken som
er politisk vedtatt, i tillegg til årlige aktivitetsplaner. Aktiviteter i aktivitetsplanen forankres i
strategiplanen. Kommunen velger en hensiktsmessig organisasjonsform hvor samarbeidet
mellom kultur- og skolesektor formaliseres.

Fylkeskommunen og kommunen er pålagt å følge de føringer som Kultur- og
kirkedepartementet gir for bruk av spillemidler til Den kulturelle skolesekken.
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5. Forpliktelser
Buskerud fylkeskommune forplikter seg til å:

Produsere profesjonelle kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet til alle grunnskoleelever
Lier kommune. Tilbudet tilpasses elever som målgruppe og skole som arena.

Distribuere tilbudene på en slik måte at mottaker får tilstrekkelig informasjon til å
forberede turnebesøk
Bruke tilbakemeldinger og innspill fra skoler og kommune slik at ordningen
kontinuerlig evalueres og justeres, og tilbudet kvalitetssikres
Avholde regelmessige nettverksmøter (Kulturtreff og regionsmøter)
Fordele statlige spillemidler etter gjeldende regler og politiske vedtak
Utbetale spillemidler etter å ha mottatt plan og rapport innen gjeldende frist
Påse at økning av abonnementsprisene ikke overstiger økningen i konsumprisindeksen
Holde kommunen løpende orientert om aktuelle tema og utviklingstiltak innen Den
kulturelle skolesekken
Delta på minimum ett kulturkontaktmøte pr. år der BFK blant annet er ansvarlig for
opplæring av kulturkontakter i turneleggingsverktøyet KSYS.

Lier kommune forplikter seg til å:
Forankre Den kulturelle skolesekken på den enkelte skole i tråd med gjeldende
læreplanverk
Arbeide for at lokale DKS-planer speiler kommunens kulturelle ambisjoner, ved å
sikre profesjonalitet og høy kvalitet i tilbudet
Utarbeide tilbud i samarbeid med lokale lag, organisasjoner og ressurspersoner
Etterstrebe at lokale tilbud primært er aktivitetsorienterte, og komplementære i forhold
til de regionale tilbudene
Ansvarliggjøre skolene i forhold til mottakelse av det fylkeskommunale turnetilbudet,
og slik tilrettelegge for at elevene får en optimal kunst- og kulturopplevelse
Legge til rette for at formidlingen skjer på egnede arenaer, som er forberedt etter gitte
retningslinjer
Opprette og drive nettverk av kulturkontakter fra hver skole
Legitimere kulturkontaktens arbeid med Den kulturelle skolesekken på skolen, og
tilrettelegge for en rimelig godtgjøring for dette arbeidet i form av et funksjonstillegg
Motivere og stimulere til kulturkontaktenes deltagelse på fylkeskommunens
nettverksmøte (Kulturtreffet)
Sikre kommunale midler til å styrke og videreutvikle ordningen med Den kulturelle
skolesekken
Bruke DKS Buskerud sin hjemmeside www.dks-buskerud.no og det elektroniske
turneplanleggingsverktøyet KSYS. Samt å skolere kulturkontaktene i å hente relevant
informasjon om turnetilbudene fra hjemmesiden. Kommunen er ansvarlig for at
informasjon om skolenes timeplaner, elevantall, kontaktinformasjon m.m. er
oppdatert.

6. Synliggjøring
Fylkeskommunen og kommunen har ansvar for at tilbudene i Den kulturelle skolesekken
synliggjøres, slik at elever, lærere, foresatte og ansatte i kultur- og skolesektoren, samt
politikere er kjent med ordningen.
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I informasjonsmateriale som skolene mottar om Den kulturelle skolesekken, skal det komme
klart fram hva som er lokale, regionale og nasjonale tilbud.

Plan og rapportering
Lier kommune leverer plan og rapport til fylkeskommunen innen 01.09. hvert år. Det
oppfordres til å bruke de malene fylkeskommunen har utarbeidet for dette arbeidet. Rapporten
skal inneholde en vurdering av måloppnåelse, prosjektregnskap som følger skoleåret, samt
revisoruttalelse.

Buskerud fylkeskommune rapporterer til Kultur- og kirkedepartementet innen 01.10. hvert år.
Den fylkeskommunale rapporten baseres til dels på rapportene fra kommunene.

Utbetaling av spillemidler skjer på grunnlag av mottatt plan og rapport.

Varighet
Avtalen gjelder fra godkjenningsdato og ut 2015.

Revisjon
Dersom en av partene ønsker å revidere planen under avtaleperioden, varsles dette med seks
måneders gjensidig frist. Videreføring eller oppsigelse av avtalen gjøres seks måneder før
avtalens utløp.

Avtale inngått. - //s2 	 (dato)

For Lier kommune:

Kulturansvarlig Skolefaglig ansvarlig Kommunekontakt i
Den kulturelle skolesekken

For Buskerud fylkeskommune:

CJ 41 t-/

Kjersti Bærug Hulbakk
Utviklingssjef

Lill Carin J obsen
Koordinator for Den kulturelle

skolesekken
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