Handlingsplan for kultur i Drangedal kommune
Denne handlingsplanen er et vedlegg til kulturplan for Drangedal kommune. Handlingsplanen skal revideres hver andre år. Planen skal bidra til
at målene for kultursektoren gjøres målbare.

Overordnet
Mål
Nye lokaler for
ungdomsklubb
Nye lokaler for biblioteket
Etablere flere arenaer for
uorganiserte
fritidsaktiviteter
Gjennomføre store
kulturproduksjoner som
involverer barn og unge
Oppvekst og nærmiljø
Mål
Forbedre kollektivtilbudet
til unge
Arrangere
vinterferieaktiviteter for
barn og unge
Arrangere
høstferieaktiviteter for barn
og unge
Formidle kultur til eldre 810 ganger årlig

Status
Tiltak
Bygge om det gamle Coop-bygget til ungdomsklubb og bibliotek

Ansvar
Kultursjef

Tidsfrist
1/1-23

Bygge om det gamle Coop-bygget til ungdomsklubb og bibliotek
Det er ønskelig at barn og unge får et bredere fritidstilbud. Eksempler på
dette er pump-track for sykkel og skateboard, klatrevegg, motorsportsenter
og øvingsbinger for band.
Stedsans, kulturmønstringer

Kultursjef
Kultursjef

Våren 23
2025

Pågår

Kulturavd

Høst 22

Pågår

Tiltak
Trygt hjem for en 50-lapp

Ansvar
Kultursjefen

Tidsfrist
Kontinuerlig

Status
Pågår

Fortsette samarbeidet mellom Drangedal Sparebank, kulturkontoret,
Tokestua, Biblioteket, Frivilligsentralen og Bygdetunet for å skape gode
aktiviteter
Fortsette samarbeidet mellom Drangedal Sparebank, kulturkontoret,
Tokestua, Biblioteket, Frivilligsentralen og Bygdetunet for å skape gode
aktiviteter
Via den kulturelle Spaserstokken

Kultursjefen

Årlig

Pågår

Kultursjefen

Årlig

Pågår

Kultursjefen

Årlig

Pågår

Pågår

Kulturskolen
Mål

Tiltak
Opprettholde og videreutvikle kulturskoletilbudene

Ansvar
Tidsfrist
Kulturskolerektor Årlig

Status
Pågår

Ha gode kulturskoletilbud som vektlegger både det faglige og det sosiale

Kulturskolerektor Årlig

Pågår

Informere om mulighetene som finnes, og forankre dette i relevante
planverk

Kulturskolerektor Årlig

Pågår

Gi tilpassede tilbud til
barn og ungdom med
spesielle behov.

Informere om tilbudene, og øke kompetansen til kulturskolelærerne

Kulturskolerektor Årlig

Pågår

Rekrutterer til det
lokale kulturlivet

Opprettholde og videreutvikle kulturskoletilbudene

Kulturskolerektor Årlig

Pågår

Bidra til å gjøre
kommunen til et
attraktivt bosted for
småbarnsfamilier.

Videreutvikle og informere om kulturskoletilbudet

Kulturskolerektor Årlig

Pågår

Gi varierte
undervisningstilbud av
høy kvalitet innen
kunstfag til barn og
ungdom.
Bidrar til gode
oppvekstvillkår for barn
og ungdom.
Kulturskolen bør
knyttes opp mot flere
viktige oppgaver
kommunen står overfor
i årene som kommer.

Utvikle samarbeidet
med skolene og lokale
kulturaktører

Ha en helhetlig kultursatsing for barn og unge der kulturskolen, DKS, UKM,
skoler, barnehager og det lokale kulturlivet knyttes sammen

Kulturskolerektor Årlig

Pågår

Legge til rette for nye
tilbud ved kulturskolen

Bevilge midler til dette formålet

Kulturskolerektor Årlig

Pågår

Gi alle elevene som står
på venteliste tilbud om
plass.
Ha fokus på å
videreføre Drangedals
kulturtradisjoner.

Bevilge nødvendige midler

Kulturskolerektor Årlig

Pågår

Gi relevante kulturtilbud via kulturskolen og DKS (Den kulturelle
skolesekken)

Kulturskolerektor Årlig

Pågår

Det frivillige kulturlivet
Mål
Skape gode oppvekstsvilkår
for barn og unge
Legge til rette for
inkludering og samhold i
lokalsamfunnet
Kulturkontoret skal besøke
og opprettholde kontakt
med det frivillige kulturlivet
Bedre folkehelse

Arrangere julegrantenning

Tiltak
Etablere inkluderende møteplasser og fritidsaktiviteter også i grendene

Fylle grendehusene med innhold, legge til rette for aktive velforeninger,
jobbe for at alle blir sett og invitert til deltakelse
Kultursjefen inviterer seg inn i lag og foreninger

Legge til rette for fysisk aktivitet og inkluderende lokalsamfunn. Eksempler
er stolpejakt, kulturrunden, aktive idrettslag og uorganiserte
fritidsaktiviteter

Ansvar
Kultursjefen,
Frivilligsentralen,
grendelagene
Kultursjefen,
Frivilligsentralen,
grendelagene
Kultursjefen

Tidsfrist
Årlig

Status
Pågår

Årlig

Pågår

Årlig

Pågår

Kultursjefen,
idrettslagene,
grendelagene
Kultursjefen

Årlig

Pågår

Årlig

Pågår

Arrangere
Drangedalsdagene
Legge til rette for 17. mai
feiring
Utdeling av kulturpris
Lyse ut og dele ut
aktivitetstilskudd
Dele ut løypekjøringsmidler
Bibliotek
Mål
Komme inn i nye egnede
lokaler
Etablere meråpen løsning
Videreføre avtalefestet
samarbeid med
grunnskolen
Gjennomføre 1 til 2
arrangementer hvert år på
biblioteket
Tokestua kultursal og kino
Mål
Øke publikums interesse for
kulturelle arrangementer
Gjennomføre lokale
produksjoner med unge
artister
Jobbe for å stimulere lokale
artister
Øke kinointeressen

Kulturkontoret initierer samarbeid mellom lag og foreninger og lokalt
næringsliv

Kultursjefen

Årlig

Pågår

Kultursjefen

Årlig

Pågår

Kultursjefen mottar årlige nominasjoner
Etter søknad og rapportering fra søkere (2 ganger årlig)

Kultursjefen
Kultursjefen

Årlig
Årlig

Pågår
Pågår

Etter søknad fra løypelagene

Kultursjefen

Årlig

Pågår

Ansvar
Kommuneledelsen
Biblioteksjefen
Biblioteksjefen

Tidsfrist
Våren 23

Status
Pågår

Vår 23
Årlig

Pågår
Pågår

Biblioteksjefen

Årlig

Pågår

Tiltak
Jobbe med sosiale medier og booking av artister, balansere mellom det rent
kommersielle og smalere sjangere
Legge til rette for at unge artister kan stå på en «ufarlig» scene bl. a. ved å
ta i bruk scene i kiosken. Øke samarbeidet med Kulturskolen.

Ansvar
Daglig leder

Tidsfrist
Høsten 22

Status
Pågår

Daglig leder

Årlig

Pågår

Arrangere jam, tilby gode vilkår for lokale band

Daglig leder

Årlig

Pågår

Jobbe med tilleggsopplevelser som foredrag, temavisninger mm.

Daglig leder

Årlig

Pågår

Tiltak
Bygge om det gamle Coop-bygget til ungdomsklubb og bibliotek
Biblioteksjefen utreder løsning

Biblioteksjefen undersøker aktuelle arrangementer

Kultur og næring
Mål
Øke antall stabile
kulturnæringer
Drangedal skal bli en større
aktør innen reiseliv
Videreutvikle «Visit
Gautefall» nettside

Tiltak
Samarbeid gjennom felles markedsføring og utsalgssteder

Ansvar
Næringssjefen

Tidsfrist
Årlig

Status
Pågår

Synliggjøre Drangedals kvaliteter gjennom markedsføring, videreutvikle og
skape næringsaktiviteter
Øke kontakten med alle store og små bedrifter – synliggjøring og
profesjonalisering av tilbudene

Næringssjefen

Årlig

Pågår

Næringssjefen, Årlig
kultursjefen

Pågår

Ansvar
Daglig leder
Daglig leder
Daglig leder

Tidsfrist
Årlig
2030

Status
Pågår

Daglig leder

Årlig

Pågår

Kulturminner – Drangedal Bygdetun
Mål
Tiltak
Øke besøket
Skape gode utstillinger, markedsføring
Registrere alle gjenstander Anskaffe registreringsverktøy og personell
Sikre gode
magasinordninger for
ivaretakelse av museale
gjenstander
Innhente etterslep på
vedlikehold av bygninger

