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Orientering om prosjektet: Den kulturelle skolesekken, en ressurs
for lokalt kulturliv?
Kan utøvere fra Den kulturelle skolesekken spille på samfunnshuset på
kveldstid, lede workshops i kulturskolen, besøke fritidsklubben eller
samarbeide med lokalt frivillig kulturliv? Dette ønsker vi å forsøke sammen med
fire trønderske kommuner. Meld på din kommune nederst på denne nettsiden
innen 14. februar: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/den-kulturelleskolesekken/den-kulturelle-skolesekken-som-ressurs/
Som vi orienterte om i dialogmøtene med kommunekontaktene i Den kulturelle
skolesekken (DKS) høsten 2021 har fylkeskommunen vedtatt å iverksette et prosjekt for
å se på muligheten for en utvidet bruk av DKS og barnehagekonsertene.
Sammen med fire kommuner ønsker fylkeskommunen i perioden 2022-2023 å utforske
hvordan utøvere på turne kan inngå i kommunenes kulturliv, og undersøke hvordan
tilbudet kan tilrettelegges og gjennomføres. Det er ingen formelle kriterier for
utvelgelsen, men kommunene som velges ut til deltakelse vil være forskjellige når det
gjelder forhold som størrelse, geografi og demografi. På sikt er målet å utvikle nye
samarbeidsformer i kulturfeltet.
Fylkeskommunen har avsatt ressurser til prosjektet – og vi tar utgangspunkt i at
deltakende kommuner bidrar med ressurser inn i prosjektet. Nivå på bidraget avklares
nærmere ut ifra ønsket omfang og hva som er praktisk mulig å få til i den enkelte
kommune.
Frist: 14.februar
Prosjektet vil gå over tre faser:
1.

Planleggingsfasen – våren 2022 – Oppstart ca. mars.

2.

Gjennomføringsfasen – Høst 2022 – Vår 2023 (Frem til påske)
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3.

Evalueringsfase - Vår 2023 (Etter påske)

Med vennlig hilsen
Øyvind Anda

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Mottakere:
FRØYA KOMMUNE
MALVIK KOMMUNE
RØROS KOMMUNE
OPPDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
INDERØY KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
TYDAL KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
VERDAL KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
STEINKJER KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
FLATANGER KOMMUNE
OVERHALLA KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
FROSTA KOMMUNE
RØYRVIK KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
OSEN KOMMUNE
RINDAL KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE
HEIM KOMMUNE
NÆRØYSUND KOMMUNE
ORKLAND KOMMUNE
ØRLAND KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE
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HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
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