
Alle barn har gnist i seg. 
Alt vi trenger er å tenne den. 

- Roald Dahl
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Skolene i leirfjord har allerede flere prosjek-
ter som kommer inn under Den Kulturelle 
Skolesekken. 

Her er blanding av nye og gamle prosjekter, noen kre-
ver eksterne midler for innkjøp av kunstnere, noen er 
allerede etablert med egne krefter. Noen prosjekter 
følger en fire-årig rulleringsplan, noen er lagt fast på 
enkelte trinn. 

trinn Aktivitet merknader (bl.a. aktuelle 
samarbeidspartnere)

områder 

Rullering (2012) Samisk kultur – besøk og historier Hente inn person med 
kunnskap

Kulturarv

Rullering (2013) Leirfjord før og nå. Gamle leker/rim/
regler

Museum Kulturarv

Rullering (2014) Eventyr, myter og sagn Museum Kulturarv
Litteratur

Rullering (2015) Steinalderen Museum, Historielag Kulturarv 

Årlig Kunstuke: Foto, tegning, maling, toving 
og plantefarging

Husflidslag
Museum
Off tilgjengelig kunst

Kulturarv
Husflid
Kunst

Årlig Kor Arti’ og Ut på gulvet Egne krefter/innleide Musikk, Dans

2 Skolekino, Kunstvandring i S.sjøen Waksvik bl.a / 
kunstforening

Film
Skulptur 

2 Møte kulturskolen: dans, teater, 
billedkunst, rytmer og fiolin. pres for 
andre instrumenter

Kulturskolen Musikk
Billedkunst
Dans
Teater

3 Forestilling på Fyret Barn spiller for barn
Fyret i S.sjøen

Scenekunst

4 Korps Kulturskolen Musikk

4 Skulpturlandskap Nordland 
”Omkring”, St.Olavsskotet, 
Olavssteinen

Egne krefter / lokale 
aktører

Kunst
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trinn Aktivitet merknader (bl.a. aktuelle 
samarbeidspartnere)

områder 

Rullering (2013) Dialektkunnskap, gamle stedsnavn Folkeminnelag
Museum
Høgskolen i Nesna

Kulturarv
Litteratur

Rullering (2014) Petter Dass museum / kirke Museum Kulturarv

Rullering (2015) Samisk kultur ”Nelleveien” Innleide Kulturarv

Årlig Kor Arti’ og Ut på gulvet Egne krefter / innleide Musikk, dans

5 Nytt møte kulturskolen: dans, teater, billed, 
rytmer og fiolin. pres for andre instrumenter

Kulturskolen Alle genre

5 Skolekino, Kunst (skulpturlandskap 
Nordland i Sandnessjøen)

Egne krefter / lokale 
aktører

Film, skulptur

6 Leirfjordpols, dans, lokal musikk Seniordansen Musikk, dans

6 Matkultur, Friluftsliv Pensjonistforen. 
Museum

Kulturarv

7 Foto Kunstnere, Museum, 
folkeminnelag

Billedkunst, foto, 

Rullering (2016)
1-4

Egen lokal fagplan, samarbeid med 
keramiker

Skulptur

Rullering (15/16) 
5-7

Som over Skulptur

8-10 Skolekino kombinert med kunst i 
Sandnessjøen eventuell utstilling el.l

Kunstforening Film, Billedkunst 

8 ”Bruneset” lokal krigshistorie + morene.
Skulpturlandskap Nordland ”Omkring”

Tur til Bruneset - 
leirskole

Kulturarv, Skulptur

8 Birger Jåstad (lokal forfatter) Bibliotek, Museum / 
Folkeminnelag

Litteratur

9 Filmskaping (Amadeus) Kulturskolen/ Innleide Film

9 Samisk kultur  “Toven” - Vassenden 
historier, bok  “Arven” - Lillegaard

Toven tur - leirskole Kulturarv

9 Dialektkunnskap Hente inn kompetanse
Folkeminnelaget

Kulturarv

9 Lokal musikkhistorie med fagpersoner
Inkl rock

Stig Nilsen / Trond 
Nilsen / Ove Larsen

Musikk

9 Matkultur lokalt Pensjonistforening 
Museum

Kulturarv

10 Børgefjell – samisk relasjon - nasjonalparken Tur til Børgefjell leirskole Kulturarv

10 Revyskaping: skrive og iscenesette Kjøpe inn kompetanse Litteratur/Scene/
Musikk

10 Teaterforestilling Nordland Teater Teater 

10 Knivkurs Husflidslaget Kulturarv 
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Kun for tverlandet Skole
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Hva mer?
Biblioteket henter inn forfattere 1-2 ganger i året. 
Målgrupper her varierer.

Kommunalt: 
På kommunehus henger orginalkunst; lokale, nord-
norske og nasjonale billedkunstnere; Eks: Torolf 
Holmboe/Kaare Espolin Johnsen/Unni Askeland. 
Disse er under katalogisering og det er etablert et 
samarbeid med Høgskolen i Nesna. Tanken er å lage 
en kunstkatalog samt noen enkle undervisningsopp-
legg. Dette vil bli lagt til ulike årstrinn etter hvert. 
Vi har glasskunst i Leirfjordhallen og off. tilgjenge-
lig kunst på biblioteket som også tenkes bakt inn i 
katalogen.

Indianerfestivalen er arena for visning av pro-
sjekter som skolene har arbeidet med innenfor este-
tiske fag/andre fagoråder og DKS. Denne arrangeres 
i juni 2014 og 2016. Det forutsettes at kommunens 
DKS-arbeidsgruppe arbeider mot et større felles-
prosjekt for alle elever i kommunen for skoleårene 
13/14 og 15/16. Innhold og genre avgjøres utfra 
ønsker fra skolene og hva gruppa kan fremskaffe av 
ressurser/muligheter.

frA fYlKeSKommunen:
I tillegg til eget engasjement/egne prosjekter ved 
den enkelte skole, vil det komme tilbud om forestil-
linger, aktiviteter og utstillinger direkte til skolene. 
Dette blir videreformidlet fra DKS-koordinator via 
deres skoles kulturkontakt, og er innkjøpt og levert 
av Nordland Fylkeskommune. Disse tilbudene er 
uavhengige av vår kommunes satsing / tema. 

Total oversikt over produksjoner finner du på 
www.kultursekkeninordland.no 

Samarbeidspartnere:
Museum, Kulturskolen for AlLe, Bibliotek, Galleri 
Gerben, Høgskolen i Nesna, Fyret (Teaterverksted), 
Riksteatret, Nordland Teater (Mo i Rana). Lag og 
foreninger: Husflidslag, Leirfjord Folkeminnelag, 
Bardal Lokalhist. og museumslag, Ungdomslag og 
andre.

DKS skal være del av alle 
skolers virksomhet.
Visjon for den kulturelle skolesekken:
• DKS skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til 

elever i grunnskolen
• DKS skal legge til rette for at elever i grunn-

skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent 
med, og få et positivt forhold til kunst og kul-
turuttrykk. 

• DKS skal bidra til å utvikle en helhetlig inn-
lemming av kunstneriske og  kulturelle uttrykk 
i realiseringen av skolens læringsmål.

mÅl oG menInG:
• Profesjonelle utøvere av kunst og kultur skal 

inn i skolen
• Skolene skal bygge på de vedtatte DKS-tema-

er i sine årsplaner, temaplaner og prosjekter.
• Den estetiske dimensjon, gjennom DKS, skal 

også inn som en forsterker i allerede planlagte/ 
eksisterende prosjekter.

• DKS skal inn i virksomhetsplanen jfr. Leir-
fjord kommunes skolepolitiske plattform.

• Alle skoler/oppvekstsentre etablerer egen kul-
turkontakt

ØKonomI oG SØKnADer:
Fylkeskommunale prosjektmidler; kommunen er 
søker. Kommunale midler brukes til prosjekter, og 
til fordeling etter innkomne søknader fra skolene i 
kommunen, disse har ikke frist og behandles fortlø-
pende. Skjema for søknad, sendes kulturkonsulen-
ten. Finnes på: www.leirfjord.kommune.no

Skysskostnader fra kretsene dekkes i all hovedsak 
over egen skoleskysspost. For spørsmål vedrørende 
søknader, prosjekter og innhold DKS kommunalt 
og på fylkesplan, kontakt: 75 07 41 05 
e-post: kulturkonsulent@leirfjord.kommune.no

DKS-Arbeidsgruppe: Museumsbestyrer, Biblio-
teksjef, Lærerrepr fra U.trinn, Grendeskolerepr, 
Kulturskolerektor, Kulturkonsulent

Det forutsettes at DKS er innarbeidet i skolens virk-
somhetsplan og i trinnenes årsplaner
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