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2015 | Friluftslivets år

VIRKSOMHETSPLAN KULTURAVDELINGEN

Verdier

Gjesdal skal være ansvarlig, modig og endringsvillig
Vi skal gi våre brukere rett tjeneste utført til rett tid og med rett kvalitet.

Mål

Fornøyde brukere
Ansvarsbevisste og stolte medarbeidere
Fremtidsrettede og funskjonelle løsninger
Økonomi som gir handlingsrom

Kulturavdelingen

Kulturavdelingen i Gjesdal kommune jobber innenfor et vidt kulturbegrep, fra idrett og friluftsliv til kunst- og kulturformidling og kulturminnevern. Vi forvalter ulike støtteordninger,
produserer egne arrangement og aktiviteter og formidler kunst- og kultur til ulike målgrupper. I tillegg har kommunen et rikt og verdifullt frivillig kulturliv som både bidrar til
arrangement og fritidsaktiviteter for kommunens innbyggere.
Kunst og kultur har mange funksjoner i et samfunn. Kulturarrangement- og aktiviteter
bringer folk sammen og bidrar til et sosialt fellesskap og gir felles opplevelser.  Kunst- og
kulturuttrykk kan underholde, utfordre, kommunisere, forføre, imponere og stille spørsmål
ved etablerte sannheter. På sitt beste kan de gi gjenklang og forandre oss for alltid. Et
godt kulturtilbud skal, slik vi definerer det, ivareta flest mulig av disse funksjonene. I virksomhetsplanen definerer vi ulike målsettinger og tiltak som bygger opp om dette.
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Friluftslivets år 2015

2015 er Friluftslivets år. Dette er en nasjonal markering med følgende målsettinger:
- Gi friluftsliv økt oppmerksomhet
- Varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.
- Økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse.
- Økt bevissthet om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til
å utøve friluftsliv.
Vi tar del i markeringen og håper innbyggerne benytter dette året til å bli bedre kjent med
naturen og alle mulighetene for friluftsaktiviteter som finnes i vår egen kommune. I 2015
forsøker vi derfor å legge flest mulige arrangement ute. I tillegg oppfordrer vi alle til å ta i
bruk aktivitetskortet som blir distribuert til alle husstander 3 ganger i løpet av året. Ved å
gjennomføre ulike friluftsaktiviteter og delta på ulike arrangement, får alle en buff og kan også
bli med i trekningen om flott friluftsutstyr.
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Målsetning: Produsere og formidle kunst- og 		
kulturarrangement, og utvikle nye kulturscener
Tiltak

Kommentar

Ansvar Stauts

Videreføre samarbeidet med biblioteket og kulturskolen

Årlig evaluringsmøte
med bibiloteket.

JM
E,M

Videreføre Den kulturelle spaserstokken (DKSS) i hen- Hyggestunden, førjuls- B, R
hold til tildeling.
fest og Limagaarden.
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Vidererføre konsert med NYCMF - september

Hyggestunden og
lørdagsmoro

B,E,
JM

Videreføre og markedsføre bygdekinoen

Avisannonse hver
torsdag før, nett og
facebook

R, B

Ta i bruk uterom som kulturscene (Friluftslivets år 2015)

Perlå, Neseskogen
etc.

Alle

Være sekretær for 17. mai komiteen, koordinere arbeidet

R

Utvikle kunststrategi for Ålgård sentrum og engasjere
kunstkonsulent.

E, JM

Midlertidig kunstprosjekt i sentrum

Søke midler KORO 1.
feb 15

Markedsføre kommunale midler til åpne kultur
arrangement.

To ganger i året, over E og
nyttår og over som- JM
meren?

Kunst og kulturhelg på Giljagarden tidlig høst

Kulturminnedagen?

E, M
og JM

Ideer vi ønsker å jobbe med i framtiden
Pilotprosjekter: menneskebiblioteket, artists in residence

E, JM

Kartlegge og formidle innkjøpt kunst?

E

Vurdere ny kunst- og kulturfestival for barn og unge i 2016

JM, E, M
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Målsetning: Gode vilkår og støtteordninger for lag
og organisasjoner		
Tiltak

Kommentar

Ansvar Status

Fordele drifts- og investeringsmidler

- Minne lag og foreninger om JM, E,
plikt til å være bøssebærere R
i tildelingsbrevet for kulturmidler
- Oppfordre lag og foreninger
til å invitere oss på besøk f

Lære mer om eksterne støtteordninger og ha
link på nettsidene til disse

Alle

Delta på styremøter og andre fora initiert av lag
og foreninger

Alle

Informasjons- og samarbeidsmøter: nettsider

Workshop 2015

Alle

Oppdatere rettningslinjer

Inkludere friluftsmidler, ener- R, E,
gisystemermidler og kurs- og M og
miljømidler?
JM

Ny tilskuddsordning tilknyttet Friluftslivets år

Alle

Tildele milder i samarbeid med Energi system

E, R,
JM

Evaluere og utbedre søknadsskjema

Husk nynorskversjon

E, JM

Utvikle stimuleringstiltak/midler for faglig
utvikling og inspirasjon for lag og foreninger

særlig tiltak som fokuserer
på godt oppvektsmiljø og
folkehelse

ALLE

			

Målsetning: Gjennomføre TV aksjonen
Tiltak

Kommentar

Ansvar

Planlegge og koordinere TV-aksjonen.

Minne lag og foreninger om
plikt til å være bøssebærere
i tildelingsbrevet for kulturmidler

E

Videreføre næringslivsstafetten
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E

Målsetning: Tilby et inkluderende, tilrettelagt og
lett tilgjengelig kulturtilbud
Tiltak

Kommentar

Ansvar Status

Utvikle halvårlig aktivitetsplan for tilrettelagte
aktiviteter i samarbeid med Hå, Time, Klepp,
Sandnes

M

Markedsføre håndballtilbud

M

Rockefår

M

Teaterverksted

Interkommunalt tilbud

M

Videreføre og utvikle teknolab

M

Administrere ledsagerbevisordningen

B

Internasjonal familiedag

Planleggingsmøte januar 2015.
17. mai vs Stasjonen?

E og
JM

Videreføre ridetilbud

-Samarbeid med Ålgård
rideklubb.
-30000 øremerket idrettstilbud
til psykisk utviklingshemmede

M

Evaluere og videreføre Opplevelseskort

Evaluering i April. Passe på
at vi bruker logoen på alt
markedsføringsmateriale til
våre arrangement.

E

			

Målsetning: Bli bedre kjent med andre kunst- og
kulturorganisasjoner (for nettverk, inspirasjon og
erfaringsutveksling)
Tiltak

Kommentar

Ansvar

Delta i regionalt kultursamarbeid (Rogaland fylkeskommune)

1-2 møter per semester

JM

Delta i arbeidsgruppen til Den kulturelle skolesekken

Danseprosjekt?

E

Vurdere å delta på NOKU-Rogaland arrangement

JM blitt invitert til å holde
foredrag 29.1.15

Alle

Vurdere deltakelse på konferansene til Norsk kulturråd,
Norsk Publikumsutvikling og Ungdom og fritid
			

Alle
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Målsetning: Motivere til friluftsliv og markere
friluftslivets år		
Tiltak

Kommentar

Ansvar Status

Tildele friluftsmidler etter søknad

Nytt navn på ordning?

E

Utlån av friluftsutstyr

Utstyrssentralen og Magneten
sport

R

Markedsføre og aktivisere de 3 nærturene
på Ålgård

E, JM

Kooridnere markedfsøring av alle friluftspros- 3 brosjyrer til alle hustander i løpet
jekt- og arrangement som skjer i kommunen av året med aktivitetskort
i Friluftslivets år

E, M,
JM

Markere åpningen av friluftslivets år

13. januar. Fulldistribusjon brosjyre

Løfte fram Neseskogen som friluftsområde

I samarbeid med Jæren friluftsråd

Utekino for familie og ungdom

Neseskogen, Perlå? Samarbeid
med Bygdekinoen

Forfattertur
Friluftslivkart

JM
- Turer, fiskeplasser etc.
- Jobbes med i 2015
- Lanseres i desember

Sette oss inn i og opplyse om aktuelle
skrevne og uskrevne regler f.eks. båndtvang,
allemannsretten osv.
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JM, E

Alle

Alle

Løfte fram eksisterende turer, kart og turbøker.

Barnevognvennlig, hundevennlig
etc. Gamle historiske veier som
presteveien og kirkeveien.

E, M,
JM

Etablere turvei mellom Ålgård og Undheim?

Samarbeid med Time kommune

E

Mitt favorittsted

Kunstprosjekt i samarbeid med
innbyggerne

JM og
E

Midlertidige toaletter i Frafjord

1/5- 1/10 ved naustrekkene

R

Arrangere vannseminaert
			

JM

Målsetning: God forvaltning og formidling av
kommunens kulturarv
Tiltak

Kommentar

Ta i bruk kulturminnesok.no for formidling på nett

Sjekk hva som er publisert nå. E, B og
Skriv mer og legg inn.
JM

Aktivitetsuker på Limagarden ved skoleslutt

Samarbeid med Jærmuseet.

Sikre løse DFU gjenstander

Søke midler, rydde, registrere, Alle
fotografere og formidle

Utarbeide estetisk veileder for bebyggelse i
kjerneområdene

Kulturminneplanen.Samarbeid med teknisk

JM og
E

Rydding og tilrettelegging av fornminnefelt i Dirdal

Kulturminneplanen. Samarbeid med teknisk og AMS

E og
JM

Nøyaktig oppmåling av fornminnefelt i Dirdal

Kulturminneplanen. Samarbeid med AMS

E og
JM

Lansere filmprosjekt om tekstilindustrien på
Svanedal

Samarbeid med Jærmuseet

JM

Ferdigstille mulighetsstudium Veveriet
			

Ansvar

Status

E

JM, E
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Målsetning: Videreføre arbeidet med turisme og
reiseliv
Tiltak

Kommentar

Ansvar Staus

Delta i Suleskar-samarbeidet

E

Delta i Region Stavanger

E

Distribusjon av brosjyrer
			

R

Målsetning: Sikre utvikling og bruk av gode
idretts- og nærmiljøanlegg
Tiltak

Kommentar

Rullere handlingsprogram for idretts- og
friliftsliv og søke spillemidler

Planen trenger ny tekstdel - JM
oppstart 2015?

Revidere spillemiddelprosjekt og sørge for
utbetaling av spillemdiler
Tildele arrangement og turneringer i
Gjesdalhallen 2014/2015

JM
frist 1. mai

E

Tildele treningstider i Gjesdallen og i gymsaler
2014/2016

E og
JM

Drifte offentlig bading på Ålgård og i Oltedal

B og
JM

Følge opp GIL, DIL og ÅHK i
spillemiddelprosessen
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Ansvar Status

JM

Ideer vi ønsker å jobbe med i framtiden

Ansvar

Skatepark

JM

Målsetning: Fornye kultur- og fritidstilbudet til
barn og ungdom
Tiltak

Kommentar

Ansvar Status

Være orientert om det totale ungdomstilbudet

M

Tildele midler til rusfrie helgetilbud

M

Ungdommens kulturmønstring

Samarbeid med Time, Hå og
Klepp

M

Markedsføre og tilby workshop i "ka vil du?" kampanjen

M

Markedsføre og tilby arrangementspakken i "ka
vil du?" - kampanjen

M

Lørdagsmoro

Lørdager, vår- og høstprogram. Samarbeid med
biblioteket.

E

Vurdere tegnekonkurranse for barnetrinnet

Innleveringsfrist 1. november

B

Fri tilgang til svømmehallene for trivselsledere
Videreføre KunstLek

B
2 program våren 2015.

Etablere Stasjonen som ungdomskulturhus
Ansette kulturmedarbeider til Stasjonen
			

E og
JM
Alle

50% stilling

JM, M
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Målsetning: Godt sosialt og faglig arbeidsmiljø
Tiltak

Kommentar

Ansvar Status

Fagsamlinger

Inspirasjon om våren, virksomhetsplan og budsjett om høsten.
Husk eget oppsummeringsmøte hva kan vi bruke i arbeidet vårt?

JM

Avdelingsmøter hver 2. - 3 uke

Jobbe med innholdet i møtene.

JM

Tirsdagsmøter

For Elizabeth, Bjørg, Mari og Jane JM
Merete. Hvordan blir uken?

Medarbeidersamtaler

Gjennomføres juni 2015

Oppstartsmøte med badevaktene i august

B, JM

Nyttårsmiddag med badevaktene i januar

B, JM

Julefest

Alle

Delta på julelunsj for tjenesteområdet teknisk

Alle

Gjennomføre SAMPLAN
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JM

Eksamen i mai/juni 2015

JM

Målsetning: Trygt og helsefremmende arbeidsmiljø
Tiltak

Kommentar

Ansvar

Rullere risikoanalyse for svømmehaller

Gjøres i augustmøtet sammen med badevaktene

B, JM

Årlig vernerunde
Personalmøter

JM
Ett møte per måned

JM

Årlig svømme- og livredningskurs for badevakter.

B

4 timers teori og praksiskurs for badevakter hvert 4. år.

B

Delta i tverrfaglig beredskapssgruppe
Praktisere og diskutere mindfulness

Fokus på beredskap ved
arrangement

JM
JM
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Målsetning: Legge til rette for og gjennomføre
brukermedvirkning
Tiltak

Kommentar

Ansvar

Gjennomføre brukerundersøkelse (hvert 3. år)

samkjøres med resten av
Samfunnsutvikling. Høsten
2015?

JM

Delta i møter med Gjesdal Idrettsråd

R og
JM

Viderføre arbeidsgruppen for DKSS

B

Viderføre "Ka vil du"-kampanjen

M

Barn - og unges kommunestyre
			

M

Målsetning: God og systematisk evaluering
Tiltak

Kommentar

Utvikle evalueringsskjema

Ansvar
E og M

Oppsummeringsmøte etter studieturer og konferanser
			

JM

Målsetning: Informasjon fra Gjesdal er oppdatert,
planlagt, lett tilgjengelig og har en enhetlig visuell
profil
Tiltak

Ansvar

Presentere kulturavdelingen som ressurs og støtte på
kommuneikasjonsfeltet

JM

Visuell profil kommuniseres til hele organisasjonen

E

Utvikle mer brukervennlige maler for plakater, brosjyrer
etc.
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Kommentar

E og M

Målsetning: Fokus på de ‘gode historiene’ og
bruker internett og sosiale medier aktivt
Tiltak

Kommentar

Ansvar

Delta i nettredaksjonen til Gjesdal kommune sin facebook
side.

Møte hver fredag. Inkluderer
skift som moderator

M

Avikle vår egen facebook side og kun bruke kommunen
sin
			

Alle

Målsetning: Målrettet og kreativ kommunikasjon
med kulturavdelingens brukere
Tiltak

Kommentar

Ansvar

Opprettholde og viderutvikle gjesdalkultur.no

Alle

Markedsføre nettsider

Alle

Lanseringsfest med ideverksted om nettsider for lag og
foreninger (og andre)?

Alle

Bruke grafisk profil
			

Alle

Målsetning: Styrke kunst, kultur og trivsel i overordnet planlegging
Tiltak

Kommentar

Ansvar

Barnas representant

E

Delta i arbeidsgruppen for Ålgård sentrum

JM

Delta i arbeidsgruppen for kommuneplanen
			

JM
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