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Tips! På sista sidan finns info om erbjudanden för skolan  
från kommunens kulturverksamheter, utöver "kultur i skolan". 
Missa inte dessa erbjudanden!

Lpfö 98
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin skapande förmåga och sin förmåga att  
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter  
i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse,  
sång och musik, dans och drama.

Lgr 11, (reviderad 2017)
”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som 
det praktiska, sinnliga, och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika 
uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 
och skapande i bild, text och form ska vara inslag 
i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 
utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper 
och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör 
till det som eleverna ska tillägna sig.”

 
GY 2011
”Det är skolans ansvar att varje elev på gymnasiet 
kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och 
övrigt kulturutbud som en källa till kunskap,  
självinsikt och glädje samt kan hämta  
stimulans ur kulturellaupplevelser och  
utveckla estetiska värden”
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Kulturombudsträffar

Syftet med skolprogrammet är att alla klasslä-
rare och kulturombud ska kunna notera datum 
i god tid för en enklare planering. Som vanligt 
vill vi att berörda lärare ska hör av sig båda om 
klassen kan eller inte kan delta i aktiviteter och 
det kan de göra redan nu!. 

Alla elever är garanterade minst en kulturupp-
levelse eller skapandeprojekt per läsår, men of-
tast blir det fler. För vissa årskurser sker aktivite-
ter på höstterminen, för andra på vårterminen. 

Hur gå urvalet av kulturaktiviteter till? 
Utbudet i programmet baseras på enkätsvar 
från elever och lärare hösten 2020 om vilka 
upplevelser och skapandeprojekt de skulle 
vilja ha i skolan samt vilket tema eller ämne 
det skulle kunna kopplas till. Därefter har 
kulturombuden föreslagit och diskuterat fram 
prioriterade områden. Kulturstrategen har 
sedan tagit fram ett programförslag. Pengar 
har sökts och beviljats av Kulturrådet och VG 
region. 

I kulturombudsgruppen finns representanter 
från alla kommunens grundskolor, gymnasiet 
och förskolan. Ingår gör även representanter 
från biblioteket, museet och musikskolan. 

Varför är det viktigt med kultur i skolan? 
Kultur stimulerar känslor och fantasin och fung-
erar som ett verktyg för att öka förståelse för sig 
själv och andra. Kultur skapar nyfikenhet och 
ger nya verktyg till inlärning och undervisning. 

Falköpings kommun tycker att det är viktigt att 
alla barn och ungdomar får uppleva det direkta 
mötet med levande kultur samt ges möjlighet 
att utveckla sitt eget skapande båda inom och 
utanför skolan. 

Hej och välkommen till höstens program för kultur i skolan läsår 21/22! 
Under hösttermin bjuds på kultur i form av keramik, film, dans, musik, konst, teater, 
litteratur, konsert, föreläsning, och besök till Ekehagens Fortidsby! 

Kulturombudsträff 1 
8 september kl.15.45

Kulturombudsträff 2  
20 oktober kl.15.45



DET ÄR VIKTIGT att ni hör av er till Kulturskolan i god tid både om ni kan eller inte kan delta i projektet. 

Har ni frågor om innehåll eller schema kontakta: helen.olausson@falkoping.se 0515-88 54 79 
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Det här projektet riktar sig till 
alla förskoleklasser i Falköpings 
kommun. Eleverna kommer un-
der fyra lektioner att bli introdu-
cerade till en liten saga på rim 
med tillhörande sånger. 

Vi sjunger och utforskar röstens 
möjligheter som tillsammans 
med rytm och rörelse skapar 
interaktiva, lustfyllda upplevel-
ser. I en inkluderande och trygg 

lärmiljö får eleverna upptäcka 
sin egen röst, utveckla språkför-
ståelse, empati, socialt samspel 
och självkänsla. 

Den första och sista lektionen 
sker genom möten med två av 
Kulturskolans pedagoger på 
er skola eller på Kulturskolan. 
Lektion två och tre kommer att 
skickas som kortare filmer för er 
att se och delta i.

Lärprocessen fortlöper mellan 
lektionerna genom att låt-
materialet används i klasserna.

 I slutet av läsåret hoppas vi 
kunna avsluta projektet med en 
stor föreställning där eleverna 
får uppträda på en scen tillsam-
mans med elever i samma ålder 
från andra skolor. 
 

Kör för hela kroppen
kulturskolan - åk f

Tema: Musik och kroppen
Plats: Tillgång till stor fri yta, om klassrum behöver bänkar vara undanplockade.
Info: Tillgång till piano eller keyboard behöver finnas. 40 min/lektion. Kulturskolan skicka ut 
schema direkt till skolorna i början av höst termin.

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155
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I en serie av 4 
dansworkshops kommer 
barn i åk 1 att skapa, uppleva 
och prova på dans tillsam-
mans med danspedagogen 
Pablo.  Eleverna komma 
att få prova på olika rörelse 
och dansdiscipliner så som 

freestyle, hipp hop och dans 
teater. Här ska eleverna ges 
möjlighet att hitta egna 
uttryckssätt. Danspedagogen 
uppmuntrar eleverna att i 
olika övningar våga mer, hit-
ta sin balans, känna tillit och 
tilltro till andra. När eleverna 

får pröva, öva och lyckas 
stärks deras självförtroende 
och självkänsla. 

Skolorna får inspiration för 
fortsatt arbete med grupp-
sammanhållning och rörelse-
aktiviteter.

Dansäventyr
ÅK 1

Plats: Gympasal eller annan öppet yta, musiksal eller liknande. 
Målgrupp: Åk 1
Info:  40 minuter, x 3 tilfällen, eleverna ska har med sig gympa kläder. En lärare är med 
under workshoppen. Schema finns på nästa sida.

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Schema på nästa sida >>



Mösseberg 1a, 1b, 1c
Tisdagar mellan kl.08.00 - 12.00
14 september 
21 september 
28 september 

Dotorp
Torsdagar mellan 09.00 - 10.00
16 september 
23 september
30 september

Åttagård 
Torsdagar mellan 10.00 - 11.00
16 september 
23 september
30 september

Thorén framtid
Torsdagar mellan 12.00 - 13.00
16 september 
23 september
30 september

Vindängen 1a, 1b
Tisdagar mellan kl.08.00 - 12.00
5 oktober 
12 oktober 
19 oktober 

Central 1a, 1b, 1c
Torsdagar mellan kl.08.00 - 12.00
7 oktober 
14 oktober 
21 oktober 
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Dansäventyr 
Åk 1

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

OBS! Lektionens längd är 40 minuter, ta kontakt med Pablo om 
när exakt ni vill att han ska kommer mellan de angivna tider

Om det finns särskilda behov i klassen eller frågor om upplägget, 
innehåll eller schema kontakta: 
rafal.osmanovic@falkoping.se
0761161308
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Musikskolan bjuder in alla 
förskoleklasser och år 1 i 
Falköpings kommun till en 
underhållande föreställning. 

Varmt välkomna till Musik-
skolans konsertsal.
 

Busskostnaden ingår.

Ni beställer bussar vid behov 
och ni  ställer fakturan på: 
Kultur- och fritidssförvaltningen  
Att: Rob Coe, 521 81, Falköping.  
Märk fakturan med YY46001.

Musikal med 
kulturskolan

Plats: Musikskolan konsert sal 
Målgrupp: Åk F och 1
Info:  busskostnaden ingår.
När:  Mer info kommer i början av hösttermin

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???
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-Vaddå, vill inte vara med? Det 
har ju du alltid velat förut?
-Ja, det har du. Alltid. 
-Alla vill väl vara med?
-Ja, det är väl det alla vill?
-Få vara med.
-Inte om man måste vara rum-
pan på en häst!

Teatersällskapet JAGUAR pre-
senterar en färgglad kabaret 
med dans, mim och nyskriven 
musik om det besynnerliga 
beteendet hos vissa djur, om 
samarbete, om att våga säga 
nej och att hitta nya vägar.

En optimistisk föreställning om 
att göra sin röst hörd, om att 
lyssna och kompromissa.
 
Det blir livemusik, dans och 
glitter då vi åter har äran att 
samarbeta med Ika Nord, Ida 
Elisabeth Liffner och David 
Tallroth! 

Kabaret Jaguar

Plats:   Medborgarhuset / Rotundan
Målgrupp:  Åk 2 - samtliga klasser
Info:   Ni beställer bussar vid behov och ställer fakturan på: 
	 	 Kultur-	och	fritidsförvaltningen,	Att:	Rob	Coe,	52181	Falköping.	 
	 	 Märk	fakturan	med	YY46001
När:   9,	10,	11	november	2021	-	Kolla	länken	för	föreställnings	start		 	
	 	 tider	och	för	att	bokar	biljetter

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Klicka HÄR för att bokar klassens gratis biljetter

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

	https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=12937460-4e20-48a8-99f1-a65e461e832c
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Annika Widholm har bland an-
nat skrivit barnboksserien Spa-
narna för läsare på lågstadiet. 

Under ett författarbesök i 
skolan avslöjar hon hur hon får 
idéerna till sina historier och 
hur det går till att skriva en bok. 

Hon ger också tips på hur man 
skriver så att det blir riktigt 
spännande och genom en kre-
ativ gestaltningsövning inspi-
reras eleverna att skapa egna 
berättelser.  

Det är viktigt att klassen har läst 
minst en bok av författaren inför 
besöket. Eleverna får också gärna 
förbereda frågor om bokens hand-
ling eller hur det är att arbeta som 
författare.

Författarbesök åk 3 
Annika Widholm

Plats:   Klassrummet
Målgrupp:  Åk 3
Info:    40 minuter. Hör av er om böckerna inte nått fram till rätt 
  person. Schema finns på nästa sida.
När:  Vecka 38

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Schema på nästa sida >>

Det är viktigt att skolan hör av sig till Rob i god tid 
om ni kan eller inte kan tar emot Annika

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???



Måndag 20 september 
Rob skjutsar till Gudhem

08.30–09.15 Gudhem, åk 3 
Personal från Gudhem skjutsar till Broddetorp

10.15–11.00 Broddetorp, åk 3
Personal från Broddetorp skjutsar till Gustaf Dahlén. 

12.15–13.00 Gustaf Dahlén, 3A
13.15–14.00 Gustaf Dahlén, 3B 
Personal från GD skjutsar till Hotellet

Tisdag 21 september 
Rob skjutsar till Floby

08.35–09.20 Floby, åk 3 
Personal från Floby skjutsar till Odensberg

10.00–10.45 Odensberg, åk 3 
Personal från Odensberg skjutsar till Thorén Framtid.

11.15–12.00 Thorén framtid, åk 3
13.00–13.45 Åttagård, åk 3

Onsdag 22 september
08.00–08.45 Vindängen, 3A
09.00–09:45 Vindängen, 3B 
Personal från Vindängen skjutsar till Kinnarp

10.30–11.15 Kinnarp, åk 3 
Personal från Kinnarp skjutsar till Åsarp

12.15–13.00 Åsarp, åk 3 
Personal från Åsarp skjutsar till hotellet

Torsdag 23 september
Robskjutsar till Vartofta

08.30–09.15 Vartofta, åk 3
Personal från Vartofta skjutsar till Åsle

09.45–10.30 Åsle, åk 3 
Personal från Åsle skjutsar till Dotorp

11.00–11.45 Dotorp, 3A
12.30–13.15 Central 3A

Fredag 24 september
08.00–08.45 Mösseberg, 3A
09.00–09.45 Mösseberg, 3B
10.00–10.45 Mösseberg, 3C
11.40–12.25 Central, åk 3B
12.30 -13.15 Central åk 3C
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Schema  
Författarbesök åk 3 - Annika Widholm

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Om det finns särskilda behov i klassen eller om det finns annan information som 
ni vill meddela Annika direkt går det bra att höra av sig till: telefon: 070-883 86 41
annika.widholm@gmail.com 
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Alla elever i årskurs 3 i Fal-
köpings kommun erbjuds 
möjligheten att åka till 
Ekehagens forntidsby utan 
kostnad.

Välkommen till Ekehagens 
Forntidsby hösten 2021!

Besöket i Ekehagen är ett
komplement till skolans un-
dervisning om förhistorien, 
en lärodag. Störst vikt läggs
vid praktiskt arbete där 
eleverna lär genom att själva 
prova och göra egna erfaren-
heter.

Besöket kommer att inne-
hålla matlagning, två olika 
hantverk och rundvandring. 

Läs mer på vår hemsida:
https://www.ekehagen.se/eke-
hagens-forntidsby/skolbesok
 

Ekehagens forntidsby åk 3

Plats: Ekehagens forntidsby, Åsarp - www.ekehagen.se 
Målgrupp: Åk 3
Info: Tid: 4 timmar (9-13 eller 10-14). Klassen bokar själva in tid, kontakta 
ekehagen@falkoping.se eller 0515-88 67 60. 
Busskostnaden ingår och betalas av barn- och utbildningsförvaltningen.
När: v. 34-41. 

Kontakt: Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???
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Alla elever i åk 4 kommer att 
träffa keramikern och bildlära-
ren Anna Wennerstrand för att 
tillverka keramikkärl, inspirera-
de av vikingatidens hantverk. 

Klassen delas upp i två delar. 
Ena gruppen har workshop med 
lera och tillverkning av kärlen 

medan den andra guidas om 
vikingatiden i museets utställ-
ning. Samt om forntida keramik 
och färg 

Efter 45 min byts grupperna av 
så att alla får göra båda mo-
menten. Under bytet blir det ca 
20 minuters paus. 

Efter bränning levereras de 
färdiga kärlen ut till skolorna. 
Elevera får möjlighet att själva 
bygga en utställning på plats 
i skolan. Kanske i bildsalen, 
matsalen, på fritids där kärlen 
kan visas upp för andra skol-
kamrater. Eller kanske bjuda 
in föräldrar till ett vernisage i 
klassrummet? 

Vikingakeramik
Anna Wennerstrand & Falbygdens museum 

Plats:   Falbygdens Museum 
Målgrupp:  Åk 4
Info:    2 timmar - 45 min guidning / 45 timmes workshop
  Då workshopen skall utföras i halvklass är det en fördel om en färdig  
  gruppindelning finns klar innan passet.  
  Ni bokar er tid själva,  mer info om det i början av höstterminen. 
När:   Vecka: 43, 45 och 46

Kontakt: Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10

Ni beställer bussar vid behov (busstransport är till för skolor på landsbygden) 
och ställer fakturan på:
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Att: Ida Feltzin 
52181 Falköping.  
Märk fakturan med YY46004.

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???



Foto. Rikard L. Eriksson
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Hösten 2021 är det trettio år 
sedan min första bok kom 
ut. Sedan dess har jag skrivit 
ytterligare tjugosex böcker för 
barn och unga. Under de första 
åren skrev jag nästan bara om 
äldre tonåringar, men från och 
med 2013 har de flesta böcker 
kommit att handla om tiden 
i mellanstadiet, framför allt i 
femman och sexan. 

Jag skriver om vänskap, kärlek, 

mobbning och det krävande 
sociala spelet i korridorer och 
klassrum – men även om famil-
jerelationer. Allt som man som 
ung ska förhålla sig till, orka 
ta sig igenom och ibland hålla 
hemligt.

På mina skolbesök gör jag 
ganska olika saker, beroende på 
skolornas önskemål – men of-
tast berättar jag om någon eller 
några av böckerna och hur det 

kom sig att jag skrev dem. Om 
eleverna har läst en viss titel 
lägger jag förstås tyngdpunkten 
på den. Jag berättar också lite 
om hur jag gör när jag skriver 
en bok, vad jag försöker tänka 
på för att det ska bli bra.

Elever i årskurs fem brukar ha 
många frågor och givetvis ska 
det också finnas gott om utrym-
me för att ställa dem.

Författarbesök åk 5
Katarina von Bredows

Plats:   Klassrummet
Målgrupp:  Åk 5- samtligaskolor
När:   Vecka 40
Info:    40 minuter,  Hör av er om böckerna inte nått fram till rätt 
  person.  Schema finns på nästa sida.

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Schema på nästa sida >>Det är viktigt att skolan hör av sig till Rob i god tid 
om ni kan eller inte kan delta i projektet

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???



Det är viktigt att skolan hör av sig till Rob i god tid om 
ni kan eller inte kan ta emot Katarina. Katarina kör 
egen bil så ingen hämtning eller lämning behövs.

Om det finns särskilda behov i klassen eller om det finns annan information som ni vill 
meddela Katarina direkt går det bra att höra av sig till: telefon: 0708-959432
kavonbredow@gmail.com
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Schema  
författar besök åk 5 - Katarina Von Bredow

Måndag 4 oktober
08.35- 09.20 Floby 5A
09.50 - 10.35 Floby 5B
12.30 -13.15- Vindängen 5A
13.20–14.05 - Vindängen 5B

Tisdag 5 oktober
08.00–08.45 Mösseberg 5A
09.00–09.45  Mösseberg 5B
10.00–10.45 Mösseberg 5C
12.15–13.00 Thorén framtid åk 5

Onsdag 6 oktober
08.30 - 09.15 Odenbergs åk 5
10.15 –11.00 Åsle åk 5
12.00–13.45 Central åk 5
13.15 -14.00 Kinnarp åk 5

Torsdag 7 oktober
08.30–9.15 Gudhem åk 5
09.50–10.35 Broddetorp åk 5
12.00–12.45 Åttagård åk 5
13.30–14.15 Åsarpskolan

Fredag 8 oktober
08.30–9.15Gustav Dalén 5A
09.30-10.15 Gustav Dalén 5B
11.00-11.45 Dotorp åk 5
12.30-13.15 Dotorp åk 

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155



sida 15

Livet blir aldrig som man tänkt sig - 
det kan bli bättre! Lena Maria är
mångkonstnären som inte lämnar
någon oberörd. 20 år gammal blev 
hon känd genom SVTs dokumentär 
"Måleti sikte".

Lena Maria föddes 1968 utan armar
och med vänster ben hälften 
så långtsom det högra normala 
benet. Trotsdessa förutsättningar 
har hon bl.a.tagit två VM-guld med 

världsrekordi simning, gjort ca 70 
turnéer som sångerska i Asien, gett 
ut ca 50 CD/ DVD, blivit erkänd 
konstnär i Mun- & Fotkonstnärerna 
och blivit Manga figur i Japan. I 

Januari 2008 fick Lena Maria
ta emot medaljen av 8:e storleken 
avHans Majestät Konungen, med 
Kungahusets motivering; "För 
framståendegärning som artist och 
idrottskvinnasamt som förebild för 

människor inom och utom Sverige”.

Lena Maria delar med sig av sina
erfarenheter, anekdoter och be-
rättelser från sitt liv. Med utgångs-
punkten att vi alla är unika med 
olika talanger och kvaliteter smittar 
hon sin omgivning att våga vara 
sig själv och se de möjligheter
vi har. 

Konsert / föreläsning 
Lena Maria

Målgrupp: Åk 6 - samliga skolor
Plats: Statsteatern medborgahuset
Info: Busskostnaden ingår. Ni bokar bussen själva och anger följande fakturauppgifter:
Kultur- och fritidsförvaltningen,  Att: Robert Coe,  521 81 Falköping Märk fakturan med 
YY46001, verksamhet 64701

När: 1 december kl.10.00

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Klicka HÄR för att bokar klassens gratis biljetter

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

	https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=6af24c94-d03e-45e4-ac43-091cf1244129
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Högstadiet bestämmer själv!

Nu ska högstadiet få bestämma själv vilken kulturprojekt klassen deltar i. Läraren 
bestämmer när klassen ska delta utifrån de dagar och tider som finns tillgängliga.

Det finns 4 olika kulturprojekt att välja mellan under höstterminen. Varje klass ska delta i 
ett av projekten! 

Sista datumet för att boka era biljetter är den 31 augusti. Boka snarast för att säkerställa 
biljetter till det projektet ni allra helst vill delta i. 

Biljetterna är såklart gratis och ni bokar de själva via kultur i skolans (nya) 
bokningsystem. På de följande sidorna hittar ni mer information om aktiviteterna.

Har ni funderingar är det bara att höra av er.
Rob och Ida

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???
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Med röst och kropp som verk-
tyg får eleverna möjlighet att 
uttrycka sig på ett nytt sätt. 

I både dans- och beatbox-
workshopen får eleverna leka 
sig fram till nya kunskaper om 
rytm och rörelse. 

Upplägg; Eleverna får använda 
sig själv som instrument och 
lära sig att skapa rytmer och 
musik med röst och kropp. 

Tillsammans med professionel-
la instruktörer får de praktiskt 
prova sig fram till kunskap inom 

dans och beatbox.

Breakdance & Beatbox
Freestyle Phanatix

Målgrupp: Åk 7/8/9 - Valbart!
Plats: Rotundan medborgahuset, Falköping
När: Vecka 38
Info: 1 tim 40 minuter
Busskostnaden ingår. Ni bokar bussen själva och anger följande fakturauppgifter:
Kultur- och fritidsförvaltningen,  Att: Robert Coe,  521 81 Falköping Märk fakturan med 
YY46001, verksamhet 64701

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Klicka HÄR för att boka breakdance och beatbox!!
OBS! Begränsad antal platser - först till kvarn 

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=ffd400b7-3dd1-4f6c-b423-55531b8dcfc3
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Eleverna presenteras för olika
stilar och sätt att skapa konst i 
det offentliga rummet. Med av-
stamp i en kort föreläsning om 
graffitins historia i världen och 
i Falköping fortsätter projektet 
med praktiska workshops och 
elev-diskussioner. 

Projektet har ett konkret mål 
i att klassen/gruppen tillsam-

mans ska skapa delar till ett 
konstverk som ska synas i det o 
entliga rummet. 

Genom att eleverna får möj-
lighet att själva uttrycka något 
skapas för- utsättningar för 
diskussioner kring vad man VILL 
säga nu när chansen getts, och 
vad FÅR man säga? 

Projektets ram är konst och 
konst- historia men knyter även 
tydligt an till en mängd teman 
inom samhällskunskapen som 
demokrati, yttrandefrihet, sam-
hällsdebatt, makt och 
inflytande. 

Gatukonst
Dano Wilhelmsson

Målgrupp: Åk 7/8/9 - Valbart!
Plats: Bildkällan / Rizoma galleri, Falköping 
Info: 3 timmar
När: Hösttermin 
Busskostnaden ingår. Ni bokar bussen själva och anger följande fakturauppgifter:
Kultur- och fritidsförvaltningen,  Att: Robert Coe,  521 81 Falköping Märk fakturan med 
YY46001, verksamhet 64701

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Klicka HÄR för att boka Gatukonst - Dano Wilhelmsson

OBS! Begränsad antal platser - först till kvarn
Kontakt: Daniel.Wilhelmsson@edu.falkoping.se - 0768972801

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=0918b305-0693-4f30-bdf8-3e6314cf9209
https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=0918b305-0693-4f30-bdf8-3e6314cf9209
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Den kompletta workshopen där 
vi tar texten från idé till succé. 
Spoken word är ett lätt och 
roligt sätt att skapa och framföra 
text. 

Kravlöst genererar vi idéer och 
provar på att skriva i olika gen-
rer. Vi lägger på effekter och ger 
tips för scenen. Slutligen testar 
vi att framföra text inför publik 

till jubel och applåder. 

Ordkanons pedagogiska poeter 
pushar lagom samt ger verktyg 
till att våga och vilja framföra sin 
text inför publik. 

Med workshops inom spoken 
word får ni ta del av en himla 
massa kulturella uttryck på en 
gång. Till exempel berättande, 

scenisk gestaltning, lyrik, rytm, 
improvisation och inlevelse. 

Vi anpassar alltid workshopen 
efter gruppdynamik och delta-
gare.

Spoken Word
Ordkanon

Målgrupp: Åk 7/8/9 - Valbart!
Plats: Rotundan medborgahuset, Falköping
När: Vecka 41
Info: 2 timmar
Busskostnaden ingår. Ni bokar bussen själva och anger följande fakturauppgifter:
Kultur- och fritidsförvaltningen,  Att: Robert Coe,  521 81 Falköping Märk fakturan med 
YY46001, verksamhet 64701

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Klicka HÄR för att bokar Spoken Word - Ordkanon

OBS! Begränsad antal platser - först till kvarn

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

	https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=cf4d4ee1-b039-4b4d-b5da-2f78af51f892
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Falköping är din stad och 
din att berätta om. 
Vad händer i staden? Vart 
hänger man? 

Innan internet fanns fick 
man information på annat 
sätt.  Idag på sociala medi-
er får vi massa information. 
Hur vet vi att allt vi läser 
och ser är sant?

Under denna 3,5 timmes 
workshop ska Du tillsam-
mans med dina vänner 
skapa historier om staden 
Falköping. Ska historier-
na vara på riktigt eller på 
låtsas? Du och ditt filmska-
parteam bestämmer! 

Kan man åka berg- och 
dalbana på torget i stan? 
Finns det en drake som bor 

under Mösseberg?

Du kanske hittar på något 
bättre :) 
I filmskapande workshops 
går eleverna igenom grun-
derna tillsammans med en 
filmpedagog vad en bör 
tänka på innan man börjar 
filma. Målet är att det ska 
kännas kreativt och enkelt 
att skapa film.

Din stad på film! 
Anders Stenholm

Målgrupp: Åk 7/8/9 - Valbart!
Plats: Klassrummet
Info: Info: Läraren ska inför workshopen ha förberett indelning av grupper, 4-5 elever/grupp.
Minst en lärare måste vara med under workshopen. Workshop-ledaren har med fyra ipads.
Finns det ytterligare iPads tillgängliga på skolan är det jättebra om klassen kan låna dessa
för workshop-tillfället. Om tiden inte fungera alls hör av er så tidigt som möjligt.
När: Hösttermin vecka 39 / 40

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

Klicka HÄR för att bokar - Din stad på film
OBS! Begränsad antal platser - först till kvarn

https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=393ed1fe-5b09-4fe1-b1d8-1b348e283764
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I en serie av 4 dansworkshops 
kommer barn i grundsärskolan 
på regnbågen och kyrkerör få 
uppleva och prova på dans till-
sammans med danspedagogen 
Pablo.  

Eleverna komma att få prova på 
olika rörelse och dansdiscipliner 
utifrån sina egna förutsättningar. 
Här ska eleverna ges möjlighet 
att hitta egna uttryckssätt. Dans-

pedagogen uppmuntrar elev-
erna att i olika övningar våga 
mer, hitta sin balans, känna tillit 
och tilltro till andra. När elev-
erna får pröva, öva och lyckas 
stärks deras självförtroende och 
självkänsla. 

I övningarna får de också upple-
va hur olika kroppar och förut-
sättningar stärker och komplet-
terar varandra. 

Skolorna får inspiration för fort-
satt arbete med gruppsamman-
hållning och rörelseaktiviteter.

Under början av höstterminen 
ska projektets innehåll skapas i 
samarbete mellan grundsärsko-
lan och danspedagogen Pablo. 

 

Dansglädje
Särskolan

Plats: Gympasal eller annan öppet yta, musiksal 
eller liknande. 
Målgrupp: Särskolan

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Schema på nästa sida >>
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Dansglädje
Särskolan

Lilla rubinen (1 grupp)
Tisdagar mellan kl.08.30 - 09:15
9 november 
16 november 
23 november 

Rengbågen
Tisdagar mellan kl.10:00 - 11:00 
(2 grupper)
9 november 
16 november 
23 november 

Kyrkerör särskolan (1 grupp)
Torsdagar mellan kl.08.30- 09.15
11november 
18 november 
25 november 

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Plats: Gympasal eller annan öppet yta, musiksal eller liknande.  
Det går att göra i klassrummet om en stor öppen yta kan skapas. 
Målgrupp: Särskolan
Info: Pablo kontaktar skolan i början av hösttermin för att diskutera  
upplägg och innehåll.
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Under hela läsåret har ni 
möjlighet att boka en av våra 
fantastiska kulturpedagoger! 

Har ni ett projekt där ni vill 
blanda in konst, dans eller 
teater? 

Eller häng med på något av 
kulturpedagogernas idéer. 

Boka pedagogerna till en serier 
av lektioner eller till enstaka 
besök. 

För att boka - ring eller maila 
direkt till kulturpedagogen.

Elin - Teater
elin.bothen.nystrom@edu.falkoping.se

0734303308

Dano - Konst 
daniel.Wilhelmsson@edu.falkoping.se

0768972801

Pablo - Dans 
rafal.osmanovic@falkoping.se
0761161308

Boka en kulturpedagog!
grundskolan

Tema: Dans, Konst eller teater 
Plats:Det bestämmer ni
Info: För att boka kontakta kulturpedagogerna själv

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155
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Falbygdens museum
Museet skickar ett skolprogram en gång/termin 
med erbjudanden om program/visningar, info om 
kommande utställningar på museet samt info om 
arbetsmaterial som finns att använda och hämta på 
webben.
• Program/visningar på museet av såväl bas- 
utställningar som tillfälliga utställningar  
eller visningar i landskapet.
• Erbjuder stadsvandring till skolorna.
• Arbetsmaterial, som finns att använda och hämta 
på webben, samt museilådor för utlån till skolorna.
• Museets personal finns som resurs och service för 
skolan. Medhjälp till att plocka fram fakta. Möjlighet 
att använda museets arkiv i skolarbetet.
Obs! Busskostnaden ingår ej!

Ekehagens Forntidsby erbjuder 
Praktiska lärodagar på tema förhistoria och teknik. 
Även möjligt från åk F – gymnasiet (mot avgift).
Obs! Busskostnaden ingår ej!

Biblioteket erbjuder
Boklek för förskoleklass/ årskurs F
Källkritik för årskurs 6
Bokprat och boksamtal (både på huvudbiblioteket 
och filialer)
Bokpåsar, boklådor, temabackar som pedagog  
beställer utifrån tema, läsnivå med mera.
Obs! Busskostnaden ingår ej!

Fler kulturerbjudanden  
för skolor

Med kreativa hälsningar
Rob Coe 
070 052 01 55 
robert.coe@falkoping.se 

Din klass kan ansöka om resebidrag 
för ett besök till ett regionalt kultur- 
eller natur/kulturarvsdestination. 

Det finns en begränsad pott pengar 
avsatt på höstterminen och vårter-
minen. Pengarna räcker inte till alla. 
Följande kriterier gäller:
• Besöket måste vara till en natur-
arvs- eller kulturverksamhet i Västra 
Götaland som är godkänd av Kultur i 
Väst (som tilldelar bidraget).  
Du kan se om besöksmålet finns 
listat på www.kulturkatalogenvast.org 
eller kontakta Rob Coe. 
• Om er skola redan har fått ett 
resebidrag under läsåret prioriteras 
andra skolor.
• Först till kvarn gäller tills bidraget 
tar slut.
 

ResestödResestöd


