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INFORMASJON OM DKS NOME 
 

VIKTIG INFORMASJON som kan bidra til at tiltakene blir en positiv opplevelse for elever, lærere og utøvere. 

 Skoler som trenger transport med buss/taxibuss/privatbiler eller en kombinasjon av dette, bestiller selv 
transport på rimeligst og praktisk mulig måte. Regninger for transport sendes KFF-avdelingen v/kulturskolen. 
HUSK å merke regningene med DKS. Buss-selskapet informerer om gunstig ”gruppepris” på rutebussene. 
 

 Sjekk at påkrevet utstyr og fasiliteter er tilgjengelig. Viss ikke ta kontakt med KFF-avdelingen så raskt som 
mulig. 
 

 Lærerne er medaktører i tiltakene/aktivitetene sammen med elevene. 
 

 Skolen/lærerne gir elevene beskjed på forhånd om hva de må ha med i forbindelse med aktiviteten. (utstyr, 
klær, mat/drikke, solkrem med mer, som dere finner nødvendig og fornuftig) 
 

 Legger inn for- og etterarbeid der det passer, eller oppgaver undervegs, eks. på kanalturen. 
 

 Sørger for at elevene er forberedt og innstilt på besøket slik at vert-stedet slipper å møte elevene med 
restriksjoner. 
 

 Sørger for at alle involverte parter er informert også vaktmester, renhold m.fl. viss det er nødvendig) 
 

 Sørger for å følge oppsatte tider og grupper (antall elever) 
 

 Alle skolene må levere evalueringsskjema for hvert tiltak. 
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KULTURKONTAKTENS ROLLE 
 

Kulturkontakten skal være bindeleddet mellom skolen og KFF-avdelingen og bør ha arrangøransvaret. 

Kulturkontaktens ansvar: 

 Lese nøye gjennom og sette seg inn i den informasjon skolen får fra KFF-avdelingen.  
Spesielt informasjon som gjelder til DKS-Nome og DKS-Telemark, men også annen informasjon fra for 
eksempel kulturskole, samfunnshus, kino med mer.  
 

 Følge jevnlig med på DKS-Telemark sin nettside og følge opp den informasjonen som blir lagt ut der 
(turnéplaner, fakta-ark osv.) 
 

 Sørge for løpende informasjon til alle ansatte som blir berørt  
(også vaktmestere, renholdere og lignende.) 
 

 Sjekke på et så tidlig tidspunkt som mulig at praktiske ting rundt arrangementet/ besøket er i orden (timeplan, 
lokaler, div. tekniske krav og lignende som er satt opp kan imøtekommes).  
 

 Markedsføre tilbudene som skolene får til elever, ansatte, foreldre med flere, bla. ved å henge opp plakater, viss 
det finnes. 
 

 Sørge for et så vellykket arrangement som mulig. 
 

 Sørge for at skolen tar godt imot utøvere som kommer på besøk. 
 

 Sørge for at alle deltagere er godt forberedt til tilbudet som blir gitt, og at en viser respekt for utøverne og 
hverandre. 
 

 Gi tilbakemeldinger så tidlig som mulig dersom det er vanskeligheter/problemer med å imøtekomme krav, 
overholde tidsfrister. 
 

 Passe på at tilbakemeldinger det blir bedt om blir gitt. Bla. når det gjelder: Evalueringer, informasjon fra skolene 
(skoledagen, antall elever, lokaler med mer.) 
 

 Sørge for at tidsfrister holdes.  
 

Ikke nøl med å kontakte KFF-avdelingen viss det er noe som er uklart, ser feil ut, noe en lurer på, trenger hjelp til 
med mer. 
 
Kulturkontakten trenger selvfølgelig ikke gjøre alt dette selv. Skolen bestemmer selv hvordan de organiserer dette 

arbeidet. Dette er oppgaver DKS-Telemark/ KFF-avdelingen ønsker blir gjort i skolen. Vi tror det kan være greit at 

eks. kulturkontakten har et ansvar at disse oppgavene blir gjort av noen. 
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OVERSIKT SKOLEÅRET 2018/19 
 

     
KLASSE TILBUD TIDSROM UKE KOMMENTARER 

 
1. TRINN 

 

 
Moro Med Musikk 

 

 
Vår 2019 

  
Nome kulturskole 

 
2. TRINN 

 

 
Den store skolekinodagen 

 
Vår 2019 

  
Den store skolekinodagen 

 
3. TRINN 

 

 
Trommesirkelen 

 
Høst 2018 

 
36 

 
Nome kulturskole 

 
4. TRINN 

 

 
Forfatterbesøk 

 
Høst 2018 

 
47 

 
Nome Bibliotek 

 
5. TRINN 

 

 
Historieformidling 

 
Vår 2019 

  
Ulefos Hovedgaard 

 
6. TRINN 

 

 
Reise på Telemarkskanalen 

 
Høst 2018 

 
35 

 
Båttur 

 
7. TRINN 

 

 
Gamle håndverksteknikker 

 
Vår 2019 

  
Øvre Verket 

8. TRINN 
 

Teater og scenekunst Vår 2018   

 
9. TRINN 

 

 
Skapende skriving 

 
Høst 2018 

 
38 

 
Rikke Christine Kikut 

 
10. TRINN 

 

 
Den store skolekinodagen 

 
Vår 2019 

  
Den store skolekinodagen 

 

Med forbehold om endringer.  
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TROMMESIRKELEN 
TRINN 3 – UKE 36 

Formidler: JOHN TRYGVE BAKKE og LARS KOLSTAD 

 

  

INNHOLD KUNNSKAPSLØFTET FØR- OG ETTERARBEID ANNEN INFO 
Vi bruker alle slags 
trommer og 
rytmeinstrumenter til å 
lokke frem musikken i 
elevene. På en leken måte 
ledes elever til å lage ekte 
trommemusikk sammen. 
Elevene utfordres til 
samarbeid, lytting og 
kreativitet. 

Det skapende mennesket. 
Kreative evner og den 
aktive elev. 

Ingen Klasserom/lokale som 
egner seg til musikk. 
Ta imot/møte utøverne 
ved ankomst.  
Kontakt:  
John Trygve Bakke  
tlf 91197751 

 

Skole – Gruppe/Klasse Dag/Tid/Klokkeslett Sted Antall elever 
Holla 10-årige skole: Trinn 3, gruppe A Onsdag 5. september  

kl 08.30-10.00 
Egnet rom ca. 18 

Holla 10-årige skole: Trinn 3, gruppe B Onsdag 5. september  
kl 10.30-12.00 

Egnet rom ca. 19 

Lunde 10-årige: Trinn 3, gruppe A Tordag 6. september  
kl 08.30-10.00 

Egnet rom ca. 16 

Lunde 10-årige: Trinn 3, gruppe B Tordag 6. september  
kl 10.30-12.00 

Egnet rom ca. 16 
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FORFATTERBESØK 
TRINN 4 – UKE 47 
Formidler: NOME BIBLIOTEK 

 

 

INNHOLD KUNNSKAPSLØFTET FØR- OG 
ETTERARBEID 

ANNEN INFO 

Møte med 
barnebokforfatter 
Anneli Klepp. Hun 
er en strålende 
iderik forfatter, 
som skriver seg 
rett inn i unge 
menneskers liv og 
problemer, og 
alltid med varme 
og humor som sine 
fremste 
virkemidler.  

Det allmenndannende 
menneske.  
Gi overblikk og 
perspektiv. 

Alle bøkene kan lånes 
på biblioteket på 
Ulefoss og i Lunde.  
Det er lurt å lese noen 
av bøkene i forkant av 
besøket og evt. 
forberede spørsmål til 
forfatteren. 

Husk å følge oppsatte tider og grupper. 
 
Har dere spørsmål kan dere ta kontakt 
med Nome bibliotek Kristin Kleppo 
Grøndalen 
kristin.kleppo.grondalen@nome.kommu
ne.no 

 

Skole – Gruppe/Klasse Dag/Tid/Klokkeslett Sted Antall elever 
Lunde 10-årige: Trinn 4 gruppe A 
 
 

Tirsdag 20. november  
kl. 09.45-10.45 

Nome bibliotek, 
avd. Lunde 

 
Ca. 25 
 

Holla 10-årige skole: Trinn 4, gruppe A Tirsdag 20. november  
kl. 12.00 – 13.00 

Nome bibliotek, 
avd. Ulefoss 

 
Ca. 21 
 

Holla 10-årige skole: Trinn 4, gruppe B          Tirsdag 20. november 
kl. 13.00 - 14.00 

Nome bibliotek, 
avd. Ulefoss 

Ca 23 

 

mailto:kristin.kleppo.grondalen@nome.kommune.no
mailto:kristin.kleppo.grondalen@nome.kommune.no
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TELEMARKSKANALEN 
TRINN 6 – UKE 35 

Formidler: TELEMARKSREISER 

 

 

INNHOLD KUNNSKAPSLØFTET FØR- OG ETTERARBEID ANNEN INFO 
Båtreise med Victoria 
fra Ulefoss sluse, over 
Eidselva, m/utsikt til 
Ulefos Hovedgaard og 
Lanna. Videre til 
Eidsfoss og gjennom 
Norges største 
sluseanlegg i 
Vrangfoss. Båten 
seiler så ut i 
Nomevann og ender 
opp v/Lunde Sluse.  
 
 

Det miljøbevisste 
mennesket. Samspill 
mellom menneske og 
natur. 

Skolene oppfordres på det 
sterkeste til å jobbe med 
undervisnings-opplegget: 
”Skiensvassdraget og 
Telemarkskanalen - en samling 
med kunnskap”  som dere finner 
på denne nettsiden: 
http://www.skiensvassdraget.no/  
 
Andre nyttige linker kan være: 
http://www.telemarkskanalen.no/ 

 

Informasjon blir gitt 
over høyttaler, ikke 
egen formidler. Det er 
vanlig rutetur (ikke 
chartertur) der det er 
også er andre 
passasjerer med på 
båten.  
 
 
Tlf: Skien Dalen 
Skipsselskap AS v/ 
Janne Lindgren  
tlf. 997 43 181 

 

Skole – Gruppe/Klasse Dag/Tid/Klokkeslett Sted Antall elever 
Holla 10-årige skole Mandag 27. august 

(oppmøte Ulefoss sluse kl.10.00) 
Avreise Ulefoss sluse ca. kl. 10.35 
Ankomst Lunde sluse ca. kl. 12.50 

Ulefoss sluse ca. 35 elever +  
5 voksne 
 

 
 
Lunde 10-årige skole  
Helgen Montessoriskole 

 
 
Tirsdag 28. august 
(oppmøte Ulefoss sluse kl.10.00) 

 
 
Ulefoss sluse 

 
 
ca. 35 elever +  
5 voksne 

http://www.skiensvassdraget.no/
http://www.telemarkskanalen.no/
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 Avreise Ulefoss sluse ca. kl. 10.35 
Ankomst Lunde sluse ca. kl. 12.50 

Montessori: ca. 6 
elever + 1 voksen 
 

Annen informasjon:  
 

Minner om at skolene selv må ordne transport til/fra båten!  
Regningen merkes med DKS NOME - Kanaltur og sendes KFF-avdelingen  

v/Kulturskolerektor Cedomir Popadic  
 

Til orientering: 

 
 Nettbuss tlf. 35 91 28 20 kan gi rimelige tilbud bla. v/bruk av rutebuss dersom det passer.  

 
Skien Dalen Skipesselskap v/Janne Lindgren tlf. 997 43 181 e-post info@kanalbaatene.no)   

 
Husk å følge oppsatte grupper og tider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kanalbaatene.no
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SKAPENDE SKRIVING 
TRINN 9 – UKE 38 

Formidler: RIKKE CHRISTINE KIKUT 

 

INNHOLD KUNNSKAPSLØFTET FØR- OG ETTERARBEID ANNEN INFO 
En enkel og morsom 
innføring i teater og 
manusskriving.  
Ved hjelp av 
improvisasjonsteknikker, 
samarbeidsøvelser og 
brainstorming lager vi 
korte og uhøytidelige 
teaterstykker som 
elevene fremfører på 
slutten av dagen.  

Det meningssøkende 
menneske. Menneske 
som et moralsk vesen.  

Det samarbeidende 
mennesket.  
 
Livskunnskap fra 
fellesskapet i skole og 
opplæring. 

Kontakt: 
Rikke Christine Kikut 
Tlf. 915 77 160 
e-mail: 
rikekikut@hotmail.com 
 

 

Skole – Gruppe/Klasse Dag/Tid/Klokkeslett Sted Antall elever 
Lunde 10-årige: Trinn 9 - gruppe A Mandag 17. september   

08.30-11.00 
Lunde 10-årige ca. 24 

Lunde 10-årige: Trinn 9 - gruppe B Mandag 17. september  
11.30-14.00 

Lunde 10-årige ca. 23 

Holla 10-årige skole: Trinn 9 - gruppe A Tirsdag 18. september  
08.30-11.00 

Holla 
ungdomsskole 

ca. 17 

Holla 10-årige skole: Trinn 9 - gruppe B Tirsdag 18. september   
11.30-14.00 

Holla 
ungdomsskole 

ca. 18 

 

mailto:rikekikut@hotmail.com
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EVALUERINGSSKJEMA FOR TILBUDENE I DKS NOME 
 

TILBUD 
 

 

DATO 
 

 

FORMIDLER 
 

 

SKOLE 
 

 

KLASSETRINN 
 

 

 

 

 SVÆRT BRA BRA GREIT NOK IKKE BRA VET IKKE  KOMMENTAR 

FORHÅNDSINFO  
 

     

PASSET ALDERSGRUPPEN  
 

     

HVA SYNES ELEVENE  
 

     

HVA SYNES LÆRERNE  
 

     

ANNET:  
 

     

 

 

 MYE  NOE LITT IKKE NOE VET IKKE KOMMENTAR 

HVOR MYE DELTOK 
ELEVENE 

 
 
 

    

HVOR MYE FORARBEID 
GJORDE SKOLEN 

 
 
 

    

HVOR MYE ETTERARBEID 
GJORDE SKOLEN 

 
 
 

    

ANNET:   
 
 

    
 

 

 


