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Referat fra fagdag for litteratur mandag 20. oktober 201, Litteraturhuset i Oslo. 

De som var der: 

Akershus v/ Cesilie Tanderø, Aust-Agder v/ Hege Solli, Buskerud v/ Stig Elvis Furset, 
Turneorganisasjon for Hedmark v/ Widar Aspeli, Møre og Romsdal v/ Anette Storli 
Andersen, Nordland fylkesbibliotek v/ Sissel Holtet, Nord-Trøndelag 
fylkeskommune v/ Gunnel Kjenstad & Kari Hortman & Anne Lena Underland, Oppland 
v/ Vilde Kamfjord, Oslo v/ Ingebjør Westgård & Inger-Johanne Molven, Sogn og 
Fjordane v/ Trygve Apalset, Sør-Trøndelag v/ Hildegunn Hestnes, Troms v/ Guro 
Nesse, Vest-Agder v/ Barb Lamprecht Wang, Vestfold v/ Steinar Engeland & Pernilla 
Slotte Hjermann & Torill Sjømæling, Østfold v/ Bernhard Ellefsen & Mona Ekelund, 
Lørenskog v/ Kjersti Østnes Eggum & Siri Adorsen, Tromsø v/ Susanne Baumgartel, 
Norsk Forfattersentrum v/ Sissel Kristensen & Guri Sørumgård Botheim, Irene Gressli 
Haugen, DKS-sekretariatet v/ Vera Micaelsen, Litteraturbruket v/ Knut Fougner. 
Forfattere Adele Lærum Duus & Terje Torkildsen. 
 
De som ikke var der: 

Finnmark, Hordaland, Rogaland, Telemark, Alta, Bergen, Bodø, Eidsvoll, Karmøy, 
Stavanger, Tromsø, Trondheim, Grafill 
 
Ordstyrer Vera Michaelsen, leder av sekretariatet for den kulturelle skolesekken. 
Referat v/ Norsk Forfattersentrum 
 
 
 

1. Velkommen 
Prosjektleder for Litteraturbruket, Knut Fougner, ønsket velkommen og gikk gjennom 
dagens program. Informerte kort om Norsk Forfattersentrum og Litteraturbruket, og 
deres arbeid og uttrykte et ønske om at dette skal bli en årlig litteratursamling.  
 

Søkbare midler til litterære produksjoner   
Fougner informerte om Litteraturbrukets søkbare midler. Litteraturbruket mottok kr. 
500 000,- i produksjonsstøtte for 2014 som ble utlyst 1. mars i år med tildeling før 
sommeren. Fagutvalget fordelte midlene på 15 av de i alt 57 søknadene. 
Produksjonsstøtten skal økes i 2015, nøyaktig sum ennå uavklart. 
Strømidler er Forfattersentrums søkbare midler til nesten ferdigstilte produksjoner. Skal 
dekke prøvevisninger, reisepenger, honorarer og/eller andre småutgifter i «noen-tusen-
kroners-klassen». Representantene oppfordres til å spre dette i sine nettverk.  
 

Litteraturbrukets nettside   
Fougner informerte om Litteraturbrukets nye nettsider der det blant annet finnes 
kontaktinformasjon og informasjon om fylkenes og 100%-kommunenes hjemmesider og 
en base over gode, aktuelle, litterære produksjoner. Representantene oppfordres til å 
komme med forslag til gode produksjoner eller andre forbedringer.  
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2. Presentasjoner av de ulike fylkene og 100%-kommunene 
Akershus fylke ved litteraturansvarlig, Cesilie Tanderø. 

Akershus har en 4-årig abonnementsordning i grunnskolen. Den videregående skolen 
velger program fra år til år. Fristen for søkere er 15. september. Tanderø finner 
potensielle søkere gjennom eget nettverk, kontakter og være der ting skjer. Et faglig råd 
bestående av lærere fra barne-, ungdom- og den videregående skolen, bibliotekarer og 
kritikere gjennomgår søknadene. Stor bredde i arrangementer: Forfattere som opptrer 
alene, èn forfatter reiser rundt med flere ulike forfattere, forfatter og illustratør, musikk 
til lyrikk, fagbokforfattere, fra bok til filmmanus til film, revymanus, teatersport, 
tegneserie, skriveverksteder og samiske fortellinger. Tanderø er opptatt av morsomme 
formidlingsformer som ivaretar litteraturens egenart og kombinerer gjerne ulike 
kunstneriske uttrykk, så lenge ikke litteraturen drukner i virkemidler. For mer 
informasjon, se fylkets hjemmeside. 
 
 
Aust-Agder ved biblioteksrådgiver, Hege Solli. 
Aust-Agder har en todelt ordning: «Gavepakke», som innebærer at grunnskolen får 
tildelt et program og «Ønskelista» som innebære at de videregående skolene kommer 
med programønsker. Solli er opptatt av at litteraturtilbudet både omhandler 
skjønnlitteratur og sakprosa og ønsker spesielt å gi lokale, profesjonelle kunstnere og 
forfattere en formidlingsarena. ORDTAK har vært en fin arena for å velge ut program i 
tillegg til råd og anbefalinger av lærere i videregående skole og andre som jobber med 
DKS. Formidlingen tar form av klasseromsituasjon med besøk av en bibliotekar, uteteater 
(som blant annet har blitt arrangert på sjøen), fortellerrute, skriveverksted, stand-up, 
hip-hop og poesi. Kommunene tilbyr en del arrangementer for barn. Barnebokfestivalen i 
Grimstad og litteraturfestivalen Bokstavelig talt i Tvedestrand ble nevnt. For mer 
informasjon, se fylkets hjemmeside.  
 
Buskerud ved litteraturansvarlig, Stig Elvis Furset. 
Buskerud har abonnementsordning for grunnskolens 3., 6., og 8. trinn og 
katalogbestilling for videregående skole. Furset er særlig opptatt av å presentere ny 
samtidslitteratur som har relevans og treffer unge i deres hverdag fremfor å formidle 
klassikere og kulturarv. Utvelgelsen baserer seg på Fursets oversikt, andre fylkers 
program og innkommende forslag. På videregående trinn er det et kunstnerisk råd som 
avgjør programmet, mens det på grunnskolenivå er Furset selv. I grunnskolen kjøpes det 
inn produksjoner eller utgiftene fordeles med ulike samarbeidspartnere. Drammen 
Sacred Music Festival ble nevnt som eksempel. Typiske arrangementer er 
bokpresentasjoner. Heavy metal og litteratur ble nevnt som en pågående produksjon 
som skal vises for videregående trinn. Representanten sender ut informasjon om 
programmet på bibliotekene, slik at de kan lage utstillinger og er forberedt på 
etterspørsel. Bibliotekene i kommunene er lite involvert, med unntak av Modum og 
Ringerike. Furuset er stadig ute og ser produksjonene i tillegg til å sende ut 
evalueringsskjemaer etter endt turne. For mer informasjon, se fylkets hjemmeside.   
 
Hedmark ved produsent for litteratur, Widar Aspeli. 
Turneorganisasjon for Hedmark har jobbet med formidling av kunst i skolen, blant annet 
forfatterbesøk, siden 1991. Alle grunnskoleelever får et skolebesøk hvert år. Fellesskapet 
av produsenter bestemmer program for grunnskolen, mens det for videregående skole 
tilbys en valgmeny. Det kan være rene forfatterbesøk, eller besøk av formidler med tekst 
av annen forfatter (f.eks. avdøde Hedmarksforfatteren Tormod Haugen), eller andre 
litteraturproduksjoner. Aspeli er opptatt av mer enn bare samtidslitteraturen og ønsker å 
utvide litteraturformidlingen til å gjelde kunstarter i samspill. Satsningen i år og i 
anledning jubileet, er Alf Prøysen med produksjon av tre forskjellige Prøysenforestillinger. 
De har godt med produksjonsmidler og er 8-11 personer som jobber med det samlede 
kulturprogrammet på heltid. Andelen egenproduksjon er høy og de får muligheter til å 
følge produksjonene tett. Utvelgelsen skjer i dialog med andre og gjennom å søke, høre, 
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se og reise i tillegg til nettverk. Planleggingen er langsiktig og prosjekter for 2016/17 er 
allerede i gang. Aspeli fremhevet at forfatterne foretrekker korte turneer og at de sendes 
ut maks fem dager av gangen. De samarbeider tidvis med andre. Rikskonsertene, 
fylkesbiblioteket og Litteraturbruket ble blant annet nevnt. For mer informasjon, se 
fylkets hjemmeside. 
 
Møre og Romsdal ved fagansvarlig litteratur, Anette Storli Andersen. 
Andersen kombinerer gjerne scenisk form med litterær tematikk, men har også rene 
forfatterbesøk med debutanter som Martine Grande eller etablerte forfattere som Svein 
Sæther. Andersen samarbeider blant annet med Nynorsk Kultursentrum, museer og 
Bjørnsonfestivalen. Programutvalget baserer seg på det Andersen får med seg på radio, 
tv, leser om eller er ute og ser. Formidlingen skjer i klasserommet, men også gjerne i 
aulaer og gymsaler når det er større produksjoner. Det er lite egenproduksjon og 
sjeldent samarbeid med bibliotekene i kommunene. Av 33 000 elever i grunnskolen fikk 
over 15 000 litteratur i fjor. Andersen avsluttet med å problematisere betegnelsen 
«kunstarter i samspill», som hun mener er en bred betegnelse og understreket 
viktigheten av å opprettholde et visst skille mellom scenekunst og litteratur og 
synliggjøre om det er scenefolk eller forfattere som sitter igjen med pengene. For mer 
informasjon, se fylkets hjemmeside.   
 
Nordland fylkesbibliotek ved bibliotekkonsulent, Sissel Holtet.  
Holtet jobber ved Norland fylkesbibliotek og fungerer som et bindeledd mellom DKS og 
folkebibliotekene i kommunen. 1/3 av midlene går til produksjoner som fylket lager, 1/3 
får kommunene direkte per elev forutsatt at de har en plan og 1/3 er satt av som 
søkbare midler for regioner og kommuner. Søknadsfristen for utøvere er 1. november. 
Alle elever skal ha to produksjoner hvert år, men det varierer hvor mange arrangementer 
som faktisk tilbys. Holtet prøver å kombinere skolebesøkene på dagtid med 
forfatterbesøk på kveldstid. Hun uttrykte et ønske om å gjeninnføre ORDTAK. Søknader 
sier svært lite og muligheten til å se produksjoner «live» er avgjørende for kvaliteten. 
Ordstyrer stilte spørsmål om hva Holtet tenker om bibliotekenes rolle i DKS. Holtet svarte 
at bibliotekene bør utnytte skolesekken for å være mer attraktive. Litteratur og bibliotek 
er en naturlig kobling som det bør være mer av, men hun påpekte at det varierer mye 
hvor initiativrike bibliotekene er. For mer informasjon, se fylkets hjemmeside.     
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune ved rådgiver litteratur DKS, Gunnel Kjenstad og 
koordinator DKS, Anne Lena Underland 
Nord-Trøndelag melder om et tett samarbeid med fylkesbiblioteket og folkebibliotekene i 
kommunene. Særlige satsningsområder er samisk litteratur og kultur, men også 
forfattere som skriver på nynorsk. Fylkesbiblioteket har tatt del i en sørsamisk 
produksjon som er tilpasset 1.-4. trinn i grunnskolen. Produksjonen vises også under 
kulturfestivalen Vrimmel i Namdalen. Typiske litterære produksjoner er besøk på 
biblioteket, forfattermøte med workshop eller skrivekurs. Skriveverksted eller 
forfattermøte på dagtid kombineres gjerne med biblioteksarrangement på kveldstid. Om 
produksjonene er gode lar de dem gå over en viss tid, som Reven og grisungen av Bjørn 
F. Rørvik, men de er også opptatt av å slippe til nye stemmer. Utvelgelsen foregår 
gjennom innmelding av utøvere med kvalitetssjekk. De rådfører seg gjerne med 
Forfattersentrum, men inviterer også til møter med skolene i forkant.  Om lag 2000 av 
5000 barn- og unge får en litteraturproduksjon i året. For mer informasjon, se fylkets 
hjemmeside.   
   
Oppland fylke ved litteraturansvarlig, Vilde Kamfjord.  
Kamfjord er opptatt av å presentere skjønnlitteratur så vel som sakprosa. I utvelgelsen 
av program vektlegges faglige og pedagogiske hensyn. 1.-4. trinn får gjerne presentert 
fortellinger fra bokbussens formidlere. Typiske arrangementer for de større barna er 
skrivekurs og poesislam der elevene skriver tekster og avholder klasseslag. 
Poesislamarrangementene er et samarbeidsprosjekt med Litteraturfestivalen i 
Lillehammer, som arrangerer poesislam med vinnerne av klasseslaget under 
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festivaldagene. Ungdomsskolene får typisk forfatterbesøk, men også skrivekurs som 
ender i en utgivelse av en antologi. Tekster, om det så er dramatikk eller sangtekster, er 
et hovedfokus i de litterære produksjonene. Kritisk lesning og kritikerkurs der elevene på 
forhånd leser boka som skal anmeldes, er også typisk på litteraturprogrammet. 
Kritikerkursene skjer i samarbeid med Uprisen og Foreningen !les. Kamfjord melder om 
gode tilbakemeldinger fra elever og lærere. Samarbeidet med fylkesbiblioteket, 
folkebibliotekene og kulturskolen er dårlig til tross for gjentatte initiativ fra Kamfjords 
side. Innmeldingsfristen for utøverne er 15. oktober. For mer informasjon, se fylkets 
hjemmeside.  
 
Oslo ved fagkonsulent, Ingebjør Westgård og fagkonsulent, Inger-Johanne 
Molven 
I Oslo ligger DKS under utdanningsetaten. Oslo har 77 000 elever i 170 skoler inkludert 
friskoler. I fjor formidlet de 80 produksjoner, 112 med Rikskonsertenes. 
DKS Oslo har hvert år en åpen søknadsrunde der alle som ønsker å formidle kunst og 
kultur til Osloskolen gjennom DKS sender inn sin søknad.  
Programmet kvalitetssikres av et programråd med representanter fra kultur- og 
skolesektor, og vedtas av Byråd for kunnskap og utdanning. 
Grunnskolene mottar både et fast program og en valgfri meny 
For de videregående skolene er alt valgfritt.  
Typisk litterære produksjoner er: Besøk av bibliotekar i klasserommet, og gjenbesøk på 
den lokale filialen fast for alle på 3. trinn. Forfatterbesøk fast for alle på 9. trinn. 
Litterære valgfrie produksjoner for alle trinn (1-13), for eksempel skriveverksted over 1 
dag, eller over flere dager. De melder om tett samarbeid med Norsk Forfattersentrum, 
Kulturetaten / Deichmanske bibliotek.  
Det gjennomføres evalueringer av produksjonene både av elever og lærere i ettertid. 
For mer informasjon, se hjemmesiden.       
 
Sogn og Fjordane ved rådgiver, Trygve Apalset. 
I Sogn og Fjordane består litteraturformidlingen i stor grad av scenekunstproduksjoner 
og tegneserieproduksjoner. De har ikke noen egen litteraturprodusent eller 
litteraturansvarlig og det er få rene, litterære produksjoner. Prioriteringsområder er film, 
scenekunst og kulturarv, men det arrangeres også besøk på biblioteket, forfatterbesøk 
og skrivekurs. Representanten melder om et godt samarbeid med bibliotekene i de 
enkelte kommunene. Bokbåten som går innom 17 kommuner i Sogn og Fjordane med 
utlån av bøker, ble også nevnt som et viktig initiativ og samarbeidspartner. For mer 
informasjon, se fylkets hjemmeside.   
 
 
Sør-Trøndelag ved fylkesbiblioteksjef, Hildegunn Hestnes. 
Hestnes melder om et tett samarbeid med Norsk Forfattersentrum og UKM. Erfaring viser 
at jo mer litteratur som presenteres i DKS, jo mer presenteres av de unge selv i UKM. 
Musikk har en stor plass i det samlede DKS-programmet; elever skal tilbys fire 
opplevelser hvert år, hvorav to er musikk i regi av Rikskonsertene. Fylkeskommunen er 
ikke villig til å prioritere litteratur og Fylkesbiblioteket har derfor en viktig jobb å gjøre. 
Hestnes sier det er vanskelig å engasjere folkebibliotekene og ser dette som nødvendig 
for å få inn mer litteratur i den lokale skolesekken. Folkebibliotekene skulle gjerne bidratt 
ved å ha litterære arrangementer på kveldstid og slik utnyttet potensialet som ligger i 
DKS. Biblioteksatsinger som Sommerles, der unge bibliotekbrukere tildeles svart belte i 
lesning, fungerer godt. Typiske litterære produksjoner er skriveverksted, bibliotekbuss og 
formidling av samisk litteratur og kultur med to forfatterturner per halvår. Et 
satsningsområde er ungdom og helse, der litteratur og et solid kulturtilbud inngår som 
viktige virkemidler. For mer informasjon, se fylkets hjemmeside.   
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Troms ved fagansvarlig litteratur, Guro Nesse. 
Troms prioriterer forfatterbesøk av forfattere som er ute med ny bok med særlig fokus på 
det samiske, det kvenske eller nynorsk. Tar gjerne aktivt kontakt med forfattere som 
selv står for produksjonene. De lokale forfatterne prioriteres, da det er kostbart å hente 
inn forfattere fra andre deler av landet. Søknader tas imot, men er helst ute og ser 
produksjoner på litteraturfestivaler eller andre arrangementer. Et fagteam tar den 
endelige beslutningen og sikrer kvaliteten på produksjonene. 9. klasse og videregående 
skole har et fast tilbud i hele Troms, men skolene kan også melde inn interesse. Nesse 
sender ofte ut forfattere som fylkesbiblioteket skaffer til veie. Det kan være norske, 
danske og svenske forfattere som både skriver for ungdom og voksne. Nesse melder om 
et tett samarbeid med bibliotekene i kommunene og de oppfordrer bibliotekene til å ha 
forfatterbesøk på kveldstid. Norsk Forfattersentrum har også kommet med mange gode 
innspill. For mer informasjon, se fylkets hjemmeside.   
 
Vest-Agder ved litteraturansvarlig, Barb Lamprecht Wang. 
Wang har hatt ansvaret for litteraturprogrammet siden 2005 og har måttet kjempe for å 
få litteraturen inn i det faste programmet som tilbys grunnskolene. Ingen elever går nå 
gjennom grunnskolen uten å delta på minst tre litteratur- eller kulturarvproduksjoner. 
Videregående skole bestiller selv produksjoner og velger typisk ut fra hva de anser som 
relevant i forhold til pensum. Valget faller oftere på litteratur- enn på 
musikkproduksjoner. Bibliotekene informeres om kommende arrangementer per mail, 
slik at de kan forberede bøker, utstillinger og invitere forfatterne på kveldstid. Vest-Agder 
opererer ikke med søknad og søknadsfrist, men tar imot innmeldinger fortløpende per 
mail. Et programråd tar den endelige avgjørelsen. Wang samarbeider tett med skole, 
bibliotek, forlag og Litteraturbruket. Wang prøver å variere mellom sjangere som 
eventyr, sagn, samtidslitteratur og sakprosa og arrangerer typisk forfatterbesøk, men 
engasjerer også fortellere og kreative skriveverksted. Vekten ligger på bredde og en viss 
helhet i det samlede programmet. For mer informasjon, se fylkets hjemmeside.        
Vestfold fylkesbibliotek ved litteraturansvarlig grunnskole, Pernilla Slotte 
Hjermann. 
I Vestfold skjer utvelgelsen på grunnskolen på samme måte som i videregående skole - 
lærerne får selv velge produksjoner. På grunnlag av innspill fra forfattere, andre fylkers 
program og festivaler lager Hjermann en liste som kulturkontaktene i kommunene velger 
ut fra. De som kjenner skolene best, kommunene, tar det endelige valget, noe som 
påpekes som et viktig poeng. Hjermann jobber tett med biblioteket. 1.-3. klasse har 
bibliotekbesøk og bibliotekene arrangerer suksessen Sommerles for tredje gang i år. 
Kommunene ønsker forfatterbesøk og skriveverksteder for 7. trinn, noe Hjermann 
etterfølger, men hun ønsker i utgangspunktet å tilby en bredere produksjon enn 
tradisjonelle forfatterbesøk. Kommunene disponerer 1/3 del av midlene og fylket 2/3. 
Søknadsfristen for utøverne er 1. desember. For mer informasjon, se fylkes hjemmeside.  
 
Østfold fylkeskommune ved litteraturprodusent, Bernhard Ellefsen og rådgiver i 
Østfold kulturutvikling, avd. for bibliotek, Mona Ekelund. 
Rundt 15 % av programmet er litteratur og 20 % av grunnskolen deltar på et litterært 
arrangement hvert år. Det jobbes langsiktig med programmet. Allerede nå spikres 
program for 2015/2016. Utvelgelsen skjer på grunnlag av forslag som kommer inn, 
samarbeid med House of Foundation i Moss, eget nettverk, kompetanse og oversikt. 
Ellefsen er opptatt av at produksjonene går utover de konvensjonelle formatene og 
fremholder det tverrestetiske. Prioriterer poesi fremfor prosa da han mener det egner seg 
bedre for formidling. Den litterære erfaringen er en erfaring som oppleves absolutt alene, 
poengterer Ellefsen, og siden det er umulig å formidle den litterære erfaringen, er alt lov. 
Ellefsen setter den litterære erfaringen som et mål og da er det viktig å bryte opp 
formatene; fra forfatterbesøk til tverrestetiske prosjekter. Ellefsen melder om tett 
oppfølging og deltagelse i produksjonen. Eksempel på en litterær produksjon er et 
kvarters lang danseforestilling basert på brokker av Johan Harstads bok Ambulanse, satt 
sammen til en videoinstallasjon. Konseptuell poesi for ungdomsskolen med verksteder og 
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utgivelse i etterkant er også en typisk litteraturproduksjon. For mer informasjon, se 
fylkets hjemmeside.  
 
100%-kommunen Lørenskog ved DKS-koordinator, Siri Adorsen. 
Grunnskolens 1. trinn har fortellerstund med eventyr og fortellinger, gjerne fra 
forskjellige kulturer. I 3. trinn ser alle elever, uavhengig av skole, en litterær produksjon. 
I 4. trinn er det besøk på biblioteket med bokprat og utdeling av lånekort. Adorsen har et 
tett samarbeid med biblioteket, som ligger i samme bygning. I 10. trinn pågår nå en 
scene/litteratur-produksjon som er basert på En glad gutt og andre stykker av 
Bjørnstjerne Bjørnson. Biblioteket er aktive på litteraturformidlingsfronten og har blant 
annet litteraturfestival og Sommerles. Utvelgelsen av program er basert på nettverk, 
oppsøking av arrangementer og produksjoner og samarbeidspartnere på huset. Adorsen 
kvalitetssikrer de litterære produksjonene ved å se forestillingene i forkant. 
Samlokaliseringen utnyttes svært aktivt og programgruppa på huset samles til møte 
annenhver uke. Lørenskog opererer ikke med søknadsfrist, men tar imot innmeldinger 
fortløpende. For mer informasjon, se kommunens hjemmeside.  
 
100%-kommunen Tromsø ved bibliotekar, Susanne Baumgartel.  
I Tromsø får elever på hvert klassetrinn et DKS-tilbud. Det er opprettet fagsenter for 
hvert kunstuttrykk. Fagsenter for litteratur er biblioteket. Leder for skoletjenesten 
(Baumgartel) er fagsenteransvarlig. 
 
Litteraturprogram er for 2. og 8. klasse. 
2. klasse. Lek og lær med litteratur: 

1. bokprat, leseknapp (bibliotekarer/litteraturformidlere) 
2. eventyrstund med profesjonelle fortellere. Elever lager eventyr sammen med 
fortelleren etter eventyrstunden 

 
8. klasse:  

1. Les en bok. Ny, aktuell ungdomslitteratur presenteres for elevene 
(bibliotekarer/litteraturformidlere) 
2. I Coras fotspor. Litterær vandring til Perspektivet Museum og Nordnorsk 
Kunstmuseum, med performance (skuespiller, forfatter f.eks.) 
3. Kreativ skriving. Heldags skriveverksted med forfatter. Lokale forfattere brukes 
(økonomiske årsaker) 

 
I tillegg er det bestillingstilbud i DKS, alle uttrykk og et marginalt tilbud på litteratursida 
per i dag. 
 
Biblioteket spiller en viktig rolle når det gjelder formidlere og som arena for formidling. 
Prøyseneventyr, lesekampanjer og andre litterære arrangement er det en del av, men de 
er ikke definert som del av DKS. 
For mer informasjon se kommunens hjemmeside.              
 

3. Diskusjon     
Det ble diskutert hvorvidt man skal la gode produksjoner gå over flere år. Positive sider 
som ble fremholdt var blant annet forutsigbarheten, spesielt skolene setter pris på dette. 
Elevens gjentatte og svært gode tilbakemeldinger ble fremhevet som en annen god 
grunn. Argumenter som ble fremmet mot lange produksjoner var blant annet at det 
opptar plassen for andre gode formidlere og nykommere som vil inn i DKS. 
Representantene for DKS forvalter mye penger og arbeidsplasser for kunstnere og har 
derfor et ansvar for å fordele midlene på en god måte ble det sagt. Et annet argument 
som ble fremholdt var det tunge ved å være på turné alene over tid og at gnisten kan bli 
borte. Samme tema eller konsept med forskjellige utøvere foreslås som en løsning. En 
innvending til forslaget er at det kan ende som «kunstformidling i et byråkratisk system» 
og at det er viktig å utfordre seg selv, åpne og tenke nytt. Kunstformidlingen trenger 
forandring ble det sagt.   
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Det ble også diskutert hvordan man finner gode produksjoner og hva en litterær 
produksjon kan sies å være i skolesekken. Å ta del i produksjonen sikrer kvaliteten. En 
innvending var at det krever langt mer midler enn fylkene og kommunene har. Det ble 
sagt at det er viktig å løfte opp litteraturen og få noen gode ord eller en slags ryggrad 
som vi kan stå sammen om. En innvending var at det er fint at vi er uenige og at vi kan 
bruke uenigheten til å skape større rom. Det ble stilt spørsmål ved hvordan det kan 
skaffes mer midler til å utvikle unike litteraturproduksjoner som ivaretar det litterære 
innenfor DKS. Det som fungerer på veien har den kvaliteten som ivaretar det litterære 
ble det sagt. En annen fremholdt viktigheten av ulike sjangere, ulike folk og et tverrsnitt 
av det som hvert år finnes. Mye kvalitet ligger i den enkeltes møte med teksten. Det å gi 
eleven mulighet til å lese og tilrettelegge for møtet mellom elev og tekst ble fremhevet 
som viktig. Mange bibliotekarer melder om at elever leser sin første bok på videregående 
trinn. 
 

4. Utøverne 
Litteraturformidler og skuespiller Adele L. Duus og ungdomsbokforfatter Terje Torkildsen, 
presenterte sine respektive produksjoner og delte tanker og erfaringer. Det ble blant 
annet diskutert hvilke forventninger de opplever at det stilles av litteraturprodusentene. 
Høy kvalitet, holde det vi lover, lydhørhet overfor målgruppen og gjøre endringer som er 
nødvendige, var noe av det som ble sagt. Det ble også diskutert DKS-representantenes 
påvirkning på utøverne og hva de kan gjøre for at produksjonene kan bli bedre. Nær 
kontakt, møter, sms/telefon, lytte og være tydelige på kontrakten mellom utøver og 
arbeidsgiver ble nevnt som viktige oppgaver. Dette har stor innflytelse på om det går bra 
eller dårlig. Å ha en oppdragsgiver som tar den praktiske utførelsen på alvor og at 
utøveren får ekstra betalt for å ordne det praktiske med skolene i forkant, er praksis i en 
rekke fylker. Evalueringer og klare tilbakemeldinger fra utøveren til DKS-representanten 
ble også fremhevet som viktig. 
 

5. Litteraturbruket og Ordtak  
Det ble stilt spørsmål om hva representantene ønsker av Litteraturbruket og Norsk 
Forfattersentrum. Flere av representantene ønsker OTRDTAK eller en annen 
visningsarena for litterære produksjoner tilbake. Flere fremhever viktigheten av å se, 
møte og snakke med utøverne og oppleve produksjonene «live». En visningsarena er 
viktig for å få inn formidlingsformer som overrasker, utfordrer og som skaper diskusjon 
ble det sagt. Kostnadene ved ORDTAK sto ikke i forhold til oppslutningen av deltakere og 
det stilles spørsmål om verdien av videopresentasjoner. Representantene foreslår 
snarere mindre arenaer, former for «speed-dating», knytte ORDTAK opp mot et 
arrangement/festival og gjerne i forskjellige deler av landet. Det konkluderes med at 
videoopptak er bedre enn ingenting, men Fougner skal undersøke om Litteraturfestivalen 
i Vestfold kan brukes som visningsarena. Fougner oppfordres til å undersøke hvordan 
Scenekunstbruket samler inn midler, kanskje fylkene kan betale for ORDTAK? Det ble 
nevnt at Litteraturbruket har en viktig oppgave som kompetansehever ved å avholde 
litteraturformidlingskurs som styrker formidlingsevnen til forfattere. Enkelte mente at det 
gir tyngde og legitimitet å ha med Norsk Forfattersentrum på laget, mens andre mente at 
det er problematisk at det er medlemsorganisasjonen til forfatterne som er nasjonal 
aktør for litteratur i den kulturelle skolesekken. Fougner har ikke opplevd dette som 
problematisk, da Norsk Forfattersentrum er en formidlingsinstitusjon som like gjerne 
formidler medlemmer som ikke-medlemmer.  
 

6. Engasjementet for litteratur i DKS 
Michaelsen i Kulturrådet, melder om labert engasjement for litteratur og film innenfor 
skolesekken og oppfordrer representantene til å til å verne om dette. Sekretariatet i 
Kulturrådet har presisert at de skal styrke litteratur og film innenfor skolesekken. Ett 
besøk hvert år i de 13 årene på grunnskolen, står det på Norsk Forfattersentrums visjon. 
Det ble også poengtert at lesning og det som er uttalt i utredninger kan brukes som gode 
argumenter for å prioritere litteraturen i DKS. Aspelis erfaring er at litteratur treffer 
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bedre enn musikk i den kulturelle skolesekken og at det er god grunn til å holde fast på 
litteraturen. 
 

7. Anbefalinger 
De lokale avdelingene i Norsk Forfattersentrum, Litteraturbruket og representantene for 
de ulike fylkene og 100%-kommunene oppfordres til samarbeide og å komme med gode 
anbefalinger til hverandre. Gjerne også til Litteraturbruket, slik at de kan legge det ut på 
hjemmesidene. Det er viktig at anbefalingene ikke overlates til forlaget og andre 
kommersielle aktører.  
Fougner informerer om at det vil komme en e-post med evaluering og spørsmål om nytt 
møte. Mulig forslag er Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger 2.-4. februar. 
 
Slutt 18:00 
 


