
Plan for den kulturelle 
skolesekken  

Måsøy kommune 

Med tiltak for skoleåret 2015/2016. 

 



Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. 

 

PLANGRUPPE. 

 

Ved utarbeiding av årets plan, har arbeidsgruppen bestått av følgende:  

Rektor Havøysund skole, uv.insp. Havøysund skole, kulturskolerektor, biblioteksjef, 

museumssjef og kulturkonsulent.  

ROLLEAVKLARINGER. 

 

 

 

Lokalt nivå – kommunenivå. 

Lokal forankring i kommunene er basisen i den kulturelle skolesekken. Det skal legges opp til 

et samarbeid mellom skole og de ulike kulturaktører i lokalsamfunnene. Lokale tiltak og 

visjoner vil dermed forhåpentligvis borge for entusiasme. 

Men vi lever i en liten kommune med få mennesker – og for å få kvalitativt gode nok tilbud til 

skolene våre, må vi også samarbeide med fylkesnivået (deres tilbud til kommunene) og gjerne 

nabokommuner. 

 

 

KULTURKONTAKT. 

 

For å sikre god kontakt mellom styringsgruppa på fylkesnivå og vår kommune, skal det være 

en kulturkontakt. Fra og med 01.08.15 vil uv.insp. ved Havøysund skole ha denne funksjonen.  

Kulturkontakten har også ansvaret for dialogene mellom skolen og de aktuelle aktørene i 

kulturlivet lokalt i kommunen – likeledes samordningen mellom distriktsskolene og 

Havøysund skole.  

 

 

 
 
A. ABONNEMENTSTILBUD I DKS 

 

TITTEL SJANGER/TYPE KL.TRINN 

JEG FLYTTER UT Visuell kunst 6. klasse 

TANGSPRELL Scenekunst 1.-4. klasse 

RSP & THOMAX Musikk 8.-10. klasse 

DEN MUSIKALSKE REGNBUEN / 

ARCOIRIS MUSICAL 
Musikk 1.-7. klasse 

KRITIKERVERKSTED Scenekunst 8.-10. klasse 

CIRKUS CIRKÖR - UNDERART Scenekunst 
8.-10. klasse 

og LOSA 

CLUE Litteratur 5. klasse 

SKOLEKONSERT VEST U Musikk 8.-10. klasse 

Nærmere informasjon på www.dksfinnmark.no 

 
 
 

http://dksfinnmark.no/index.php/dks/grunnskole/c2/index.php?option=com_ageventmanager&view=event&id=1439&Itemid=310&kommune=12
http://dksfinnmark.no/index.php/dks/grunnskole/c2/index.php?option=com_ageventmanager&view=event&id=1472&Itemid=310&kommune=12
http://dksfinnmark.no/index.php/dks/grunnskole/c2/index.php?option=com_ageventmanager&view=event&id=1438&Itemid=310&kommune=12
http://dksfinnmark.no/index.php/dks/grunnskole/c2/index.php?option=com_ageventmanager&view=event&id=1412&Itemid=310&kommune=12
http://dksfinnmark.no/index.php/dks/grunnskole/c2/index.php?option=com_ageventmanager&view=event&id=1412&Itemid=310&kommune=12
http://dksfinnmark.no/index.php/dks/grunnskole/c2/index.php?option=com_ageventmanager&view=event&id=1430&Itemid=310&kommune=12
http://dksfinnmark.no/index.php/dks/grunnskole/c2/index.php?option=com_ageventmanager&view=event&id=1456&Itemid=310&kommune=12
http://dksfinnmark.no/index.php/dks/grunnskole/c2/index.php?option=com_ageventmanager&view=event&id=1447&Itemid=310&kommune=12
http://dksfinnmark.no/index.php/dks/grunnskole/c2/index.php?option=com_ageventmanager&view=event&id=1471&Itemid=310&kommune=12


B. BESTILLINGSTILBUD I DKS 
 

TITTEL SJANGER/TYPE KLASSETRINN 

Helt grønn! Filmverksted 8. – 10.klasse 

Månen som ville lyse som en sol Litteratur: forfatter besøk 

+ klipp og lim-verksted 

1. – 4. klasse 

 

Mellom to verdener Litteratur/forfatterbesøk 8. – 10.klasse 

Viva – en meksikansk maskereise Visuell kunst - verksted 5. - 7. klasse 

Vår forestilling om Sara Scenekunst- forestilling 5. - 10.klasse 

Joikeverksted med Mikkel Gaup Kunstarter i samspill - 

verksted 

1. - 4.klasse 

Nærmere informasjon på www.dksfinnmark.no 

 
      
C. NORDNORSK KUNSTMUSEUM: 
 

1. Turnetilbud fra Nordnorsk kunstmuseum 

 

Innhold og målgruppe: Kunstutstillinger – alle elevene i grunnskolen. 

Tid: Gjennom skoleåret etter turnéplanen.  
 
 

D. LOKALINITIERTE INNSATSOMRÅDE. 
  

a. Lokalhistorie.    

 
1. Lokale kulturminner – fast ordning. 

 

Mål:   Elevene skal få kunnskap om lokale og 

regionale kulturminner. 

 

Målgruppe: 1. – 10. årstrinn 

 

Innhold:  Det er utarbeidet en egen plan for samarbeid med museet. Vi skal benytte oss 

av de kulturminner vi har i kommunen som for eksempel: Selvika, tufter på 

Ingøy, kulturløypa i Havøysund, Rolvsøy og på Måsøy.  Landstadgården på 

Måsøy, Bestemorsteinen, bosettingshistorie. Opplegg for Selvika prioriteres.  
 

Tid:  Gjennom hele skoleåret. 

 

Ansvar for gjennomføring: Kontaktlærerne i samarbeid med museumsbestyrer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Museumsbesøk – Alta muséum. 

 

Målgruppe: 4. årstrinn. 

 

Innhold: Besøke musèet med basis i utstillingene de har («Steinalderdager») samt  

  helleristningene. 

 

Tid:  Høsten 2015. 

 

Ansvarlig:  Kontaktlærer for 4. årstrinn. 

 

 

 
 

 

 
3. Museumsbesøk – Gjenreisingsmuséet, Hammerfest. 

 

Målgruppe:  9. årstrinn.. 

 

Innhold: Besøke musèet med basis i utstillingene de har (faste og temporære) samt  

  Besøk hos Finnmark Dagblad og ev. annet i Hammerfest. 

 

Tid:  Våren 2016. 

 

Ansvarlig:  Kontaktlærer 9. årstrinn. 

 

 

 



 

b. Visuell kunst. 
 

4. Tresnitt og grafikk. 
 

Målgruppe:  8. årstrinn.  

 

Mål:  Å bli kjent med teknikken tresnitt/grafikk.   

 

Innhold:    Besøk av kunstneren Arnold Johansen som lærer oss teknikker omkring 

tresnitt. 2 dagers opplegg. 
 

Tid:   Vinteren 2015. 

 

Ansvarlig: Rektor 

 

 

5. Bildende kunst 

  

Målgruppe: 7. årstrinn  

 

Mål:  Å bli kjent med prosesser i bildende kunst. 

 

Innhold:  Besøk av den lokale kunstneren Martha Simonsen.  . 

 

Tid:  Etter avtale  

 

Ansvarlige:  Kontaktlærer 7. årstrinn 

 

 

c. Film og animasjon. 
 

6. Manusarbeid, filming og redigering.  

 

Målgruppe: Alle elevene i 9. årstrinn 

 

Mål:  Å gi elevene en innføring i film som kunstnerisk 

form. Der de settes i stand til å skape egne 

visuelle uttrykk på film i møte med filmkunstner, 

samt gjennom at de blir kjent med et funksjonelt 

redigeringsprogram,  

 

Innhold: Gi en grunnleggende innføring i manusarbeid, 

dramaturgi og virkemidler i film som sjanger, 

samt enkel redigering.  

Klassene deles i mindre grupper, som hver har tilgang på nødvendig utstyr. 

Kursene avsluttes med felles visning. 

 

Tid:   Varighet 3 dager. Våren 2015.  

Ansvarlige:  Rektor og kontaktlærerne i samarbeid med norsklærer (manus) 



 

d. Skoleforestilling i samarbeid med Måsøy kulturskole 

 
    8.      Scene, sang, musikk, teater 

 
Målgruppe: 1. – 10. klasse 

 

Mål:  At alle skolens elever sammen er delaktige i å lage og å fremføre en felles 

forestilling. 

 

Innhold: I samarbeid med Måsøy kulturskole syr vi sammen ei forestilling der alle 

elevene synger, spiller og dramatiserer. 

 

Tid: Vårhalvåret 2016. 

 

Ansvarlige: Lærerne i grunnskolen og kulturskolen. Innleide personer til lyd/lys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDSJETT SKOLEÅRET 2014 / 15 

 
UTGIFTER: 

 

ABONNEMENTSTILBUD SCENE FINNMARK 8125 

BESTILLINGSTILBUD:  

Helt grønn! 9500 

Månen som ville lyse som en sol 8000 

Mellom to verdener 8000 

Viva – en meksikansk maskereise 14000 

Vår forestilling om Sara 22000 

Joikeverksted med Mikkel Gaup 8000 

LOKALINITIERTE TILTAK  
LOKALHISTORIE  

Lokale kulturminner – Transportutgifter 12000 

Tema utviklet av Måsøy museum 5000 

Museumsbesøk - Alta 15000 

Museumsbesøk - Gjenreisningsmuseet i Hammerfest 8000 
VISUELL KUNST  

Tresnitt og grafikk 12000 

Bildende kunst 9000 
LITTERATUR OG SKRIVING  

Forfatterbesøk 10000 
FILM OG ANIMASJON  

Filmkurs 9.klasse, 3 dager 15000 
SKOLEFORESTILLING I SAMARBEID MED KULTURSKOLEN  

Scene, sang, musikk og teater 25000 

ANDRE TRANSPORTUTGIFTER  

Distriktselever, reise til og fra Havøysund 7500 

UTGIFTER TOTALT 196125 

  

INNTEKTER  

Restbudsjett fra skoleåret 2014/15  

Statlige midler (skolesekken) 85000 

Kommunale midler 8116 

FONDSMIDLER FRA TIDLIGERE ÅR 103009 

  

INNTEKTER TOTALT 196125 
 

 

 

 



 

 

 


