Ny nettside for DKS i Troms og Finnmark
Som en del av at DKS er en nasjonal ordning har Kulturtanken, DKS sentralt, utvikla et nytt
system for DKS, noe som også innebærer at vi har fått ny hjemmeside.
Kulturkontakten på skolen har en egen innlogging i det nye systemet, mens du som lærer, ansatt,
elev, foreldre, etc. bruker nettsiden for å se programmet: www.dkstromsogfinnmark.no
SLIK FINNER DU FRAM TIL PRODUKSJONENE SOM KOMMER TIL DIN SKOLE:

Klikk her eller på "Se produksjoner" som du finner her

Skriv inn og velg din skole i søkefeltet, så kommer oversikten over alle produksjonene opp:

VIKTIG:

1. september:
HURRA - nå er dette fiksa, og man kan søke og få opp alt som kommer til kommunen :-)

1) Enn så lenge kan man ikke få opp samla program for en kommune, og man kan kun søke på
hver enkelt skole. (Søker du på kommunenavnet får du bare opp en tom side.)

2) Systemet er slik at det man søkte på sist «henger igjen» til neste søk.
Det betyr at om man f.eks. har søkt på Breilia skole og kulturuttrykket Musikk vil man neste gang
få opp kun denne skolens musikkproduksjoner.
For å få opp alt må man åpne filteret og fjerne det som er huka av.
(Om skolenavnet ikke fjernes herfra vil heller ikke søkefeltet dukke opp – så sjekk alltid filteret!)
Man kan velge mellom produksjonsvisning og kalendervisning.
I kalendervisninga kan man sortere på dato, slik at produksjonene kommer opp kronologisk.

INFORMASJON OM PRODUKSJONENE

All viktig informasjon skolen trenger for å forberede seg til besøk (det som i Finnmark tidligere
lå i dokumentet Skoleinfo) finnes under Annen informasjon, Utøvere og produsenter og Kontakt.
Disse kommer ikke opp av seg selv, og de åpnes ved å klikke her
Det er lagd utkast til turnéplan for alle turneene hele skoleåret. Turnéplan finnes her
Systemet er stadig under utvikling og små endring vil forekomme. Ikke nøl med å ta kontakt med
oss, så hjelper vi så godt vi kan. Lykke til.
Hilsen DKS-teamet i Troms og Finnmark.

