
Lærerveiledning: 

For at elevene skal få best mulig læring/glede ber jeg om at lærerne til de restriktive klasser leser 

boka «Du kan vaske do!» høyt for elevene i forkant av forfatterbesøket. Dette for å skape et grunnlag 

for diskusjon med hensyn til innhold, oppbygning, spenningstopp ol. Ber også om at lærerne 

oppfordrer elevene til å tenke ut noen spørsmål de ønsker svar på. 

Boka «Du kan vaske do!» finnes på folkebibliotek/skolebibliotek, viss ikke bør boka bestilles inn av 

bibliotekansvarlig på de ulike skolene. 

I etterkant av besøket kan kanskje klassen sammen skrive en bok? Ved å bruke skrivetipsene de har 

fått i løpet av besøket? De kan lage sitt eget omslag, baksidetekst, dele manuset inn i kapitler, lage 

illustrasjoner m.m. 

 Gleder meg til å komme til dere! 

Med vennlig hilsen 

Anne Lise Kolnes Hope 

 

 

 

er ei nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å nå dei måla som er nedfelt i 

Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) Kulturell skulesekk for framtida. Måla for DKS er: 

 

 å medverka til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod 

 å leggja til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjera seg kjende med og utvikla 
forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag 

 å medverka til ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av 
skulen sine læringsmål. 

 

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for ordninga i Rogaland og skal sikra at ho kjem alle elevar til 

gode og at produksjonane har høg kvalitet.  

 

Opplæringssektoren har ansvaret for å leggja føre- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, 

medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i DKS og for å informera om dette i god tid.  

 



Den kulturelle skulesekken er finansiert av spelemidlar, og for skuleåret 2016/2017 har Rogaland fått i 

alt 21,7 millionar kroner til DKS- produksjonar og i grunn- og vidaregåande skular og skulekonsertar i 

grunnskular og barnehagar.   

 

Kvart barn i grunnskulen får minimum ein DKS-produksjon og to skulekonsertar per år. 

Dei vidaregåande skulane kan sjølv velja frå eit utval av produksjonar.    

 

Meir informasjon og turnéplanar finst på 

 

www.skolesekken-rogaland.no 

     

 

 

  

 

 

http://www.skolesekken-rogaland.no/

