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DKS siden 2001

Hvem er vi?

• Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge (DKS) 

er kjernen i regjeringens politikk for 
kulturformidling til barn og unge, og 
Kulturdepartementets fagetat for kunst og 
kultur til barn og unge



VISJON:
åpner dører 
til kunsten og 
framtiden



DKS siden 2001
• 825 000 elever

• 3300 skoler

• 3600 produksjoner

• Seks kunstfelt: film, kulturarv, litteratur,                        
musikk, scenekunst og visuell kunst

• 3500 kunstnere i DKS-ordningen i 2018

• Mellom 300-500 tilsatte i forvaltningen

• Desentralisert eierskap og produksjon i fylker 
og kommuner

• Gratis for elever i norske skoler

• 288,2 DKS-millioner til fordeling i 2019-2020

• Totalbudsjett DKS 2017: 428,9 millioner 
kroner

• Totalbudsjett DKS 2018: 521 millioner kroner



Regionøkonomi i Viken (2018):

50 + 43,5 = 93.5 millioner
24,5 årsverk



+ egne midler (5,7 mill) = 13 millioner i omsetning











Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet!

1688 nye produksjoner i 2018
- 101 i Akershus
- 80 i Buskerud
- 62 i Østfold









www.kulturtanken.no/



• Video Kulturarv 
• Video Litteratur
• Video Visuell kunst



DKS siden 2001 Prosjekt FoNT
(Formidling med Ny Teknologi)

• Undersøker hvordan kunst- og 
kulturformidlingen kan bruke teknologi til å 
utvikle nye formidlingsmodeller

• Samarbeid med aktører i DKS

• Piloter, utviklingsprosjekter og innhenting av 
kunnskap fra eksisterende satsninger på 
formidling og teknologi

• Innsendte forslag blir vurdert utfra: konsept, 
bruk av teknolog, budsjett, fremdriftsplan og 
kunnskapsbehovet på formidlingsfeltet

• Utvalgte prosjektidéer utvikles, testes og 
evalueres slik at erfaringene og 
kunnskapsutviklingen kommer feltet til gode.



Borgarsyssel Kulturarv



Elin Kaaven
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