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DKS-portalen steg for steg – en kort innføring for kulturkontakter 
DKS-portalen er administrasjons- og kommunikasjonsflaten i DKS, og vil være en svært viktig del av 
ditt arbeid som kulturkontakt. Her redigerer du skolens kontaktinformasjon, administrerer klasser, 
legger inn skolens skolerute og fridager, timeplan og informasjon om arenaer på skolen.  
Det er også her du kommuniserer med oss om alle turneene. 

 

1) INNLOGGING 

På vår hjemmeside www.dkstromsogfinnmark.no finner du lenke til innlogging i DKS-portalen. 
Vi i fylket har lagt deg inn som kulturkontakt med en e-post vi har fått oppgitt fra skolen.  
NB: du må bruker akkurat denne e-postadressen når du logger inn!  
Hvis du har endret eller fått ny e-post så sjekk med oss hva du ligger inn med.  

Du logger inn via ID-porten (Feide-innlogging gjelder dessverre foreløpig kun for Oslo kommune)                  

 

    Velge så hvilken elektronisk ID du vil bruke: 
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2) SKOLEPORTALEN – kommunikasjon om turneene 

Når du har logga inn kommer du direkte inn på din skoles kulturkalender, som har kronologisk 
oversikt over de produksjonene som skolen er tildelt.  
Om du har spørsmål/endringsønsker knytta til en turné sender du oss en melding her 

 

3) SKOLEPORTALEN – redigere info om skolen  

I hamburger menyen opp i venstre hjørne kan du klikke på Om skolen. Det er her du går inn her for å 
legge inn eller redigere info om skolerute, ringetider (timeplan), klasser, etc. 
Jo flere opplysninger vi har om skolen, jo enklere blir jobben når vi jobber med program og turneer! 
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4) YTTERLIGERE INFO OM DKS-PORTALEN 

Klikker du på spørsmålstegnet opp i høyre hjørne får du lenke videre til Kulturtankens infoside for 
kulturkontakter. Der finner du gode og detaljerte forklaringer på hvordan du bruker skoleportalen.  

                                                                        Send også gjerne lenke til denne infosiden til skolens lærere 

 

 

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.  


