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VÅREN 2023
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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 22
”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 ut-
veckla olika uttrycksformer och uppleva känslor 
och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice-
rande och skapande i bild, text och form ska 
vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjlig-
heter att pröva, utforska, tillägna sig och gestal-
ta 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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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 2021 om vilka 
upplevelser och skapandeprojekt de skulle vil-
ja ha i skolan samt vilket tema eller ämne det 
skulle kunna kopplas till. Därefter har kultur-
ombuden och kulturstrategen 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 kulturskolan. 

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 vårens program för kultur i skolan läsår 22/23! 
Under vårtermin bjuds på kultur i form av dans, musik, konst, resor, teater, konsert, 
föreläsning, och biobesök! 



Förskolan
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Apan Totte går bananas i denna 
tokroliga föreställning, och visar 
att Zillah är en buktalerska av 
världsklass. 

Publiken kan inte göra annat än 
att följa med på apans nyckfulla 
upptåg och själva bli en del 
av föreställningen. Både små 
och stora fascineras av hur den 
kaxiga lilla schimpansen kan 

verka så levande och mänsklig. 
Det bjuds på sångnummer och 
knasiga upptåg – allt i en skojig 
mix för att det ska bli succé.
Busstransport bokas och beta-
las av Kultur i skolan. 

Tider och logistik ordnas när 
alla förskolor anmält sig och 
info om detta kommer närma-
re föreställningen. I de flesta 

fall kommer det att bli sam-
transport med flera förskolor. 

Som vanligt vill vi att ni så snart 
som möjligt hör av er och med-
delar och bekräftar att deltar 
eller meddelar att ni tackar nej

Zillah & Totte-
Plats:   Folkets park
Målgrupp:  Förskolorna i Kinnarp, Åsarp, Vartofta, Yllestad, Stenstorp och Floby 
                               Barn födda 2017 och 2018
När:  Fredag 24 mars, förmiddag. Exakta tider och mer 
                            detaljerad inbjudan kommer under vintern. 
Info:   Buss kostnaden ingår

   

  

Kontakt: Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 0515 886765

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



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: emma.ferm@falkoping.se - matilda.mickeler@edu.falkoping.se

Årskurs F
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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 lektionen sker ge-
nom möten med två av Kultur-
skolans pedagoger på er skola 
eller på Kulturskolan. Lektion 
två och tre kommer att skickas 
som kortare filmer för er att se 
och delta i. Den fjärde lektionen 

sker i form av en allsångskon-
sert på Kulturskolan tillsam-
mans med klasser från andra 
skolor.

Mellan lektionerna används de 
bifogade sångerna/sångbak-
grunderna i klasserna
Lärprocessen fortlöper mellan 
lektionerna genom att låt-
materialet används i klasserna.
 

Kör för hela kroppen

Tema: Musik och kroppen
Plats: Tillgång till stor fri yta, om klassrum behöver bänkar vara undanplockade.
Info: Info: Tillgång till piano eller keyboard behöver finnas. 40 min/lektion. Projektet kommer att 
äga rum under vårterminen och Kulturskolan skickar ut schema direkt till skolorna i början av 
vårtermin.

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



Årskurs F & 1

Kulturskolan bjuder in alla förskoleklasser och år 1 i Falköpings kommun till en underhållande föreställ-
ning.  Varmt välkomna till Kulturskolans konsertsal.
 

Onsdag 1 feb - konsertsalen på Kulturskolan 
Kl. 9:00 Mösseberg & Thorén
Kl. 10:00 Gudhem, Broddetorp & Gustaf Dalén
Kl. 11.30 Åttagård, Dotorp & Åsarp

Torsdag 2 feb - konsertsalen på Kulturskolan
Kl. 9:00 Central, Åsle & anpassad grundskolan
Kl. 10:00 Vindängen & Kinnarp
Kl. 11.30 Vartofta, Odensberg & Floby
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Cirkusmusikal med Kulturskolan

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 ???

Plats: kulturskolans konsertsal 
Målgrupp: Åk F och 1
Info:  busskostnaden ingår. Ni beställer bussar vid behov och ni  ställer fakturan 
på: Kultur- och fritidsförvaltningen  
Att: Rob Coe, 521 81, Falköping.  
Märk fakturan med YY46001.
När:  1 och 2 februari 

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 



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

Årskurs 2

Under vecka 10 (tisdag och torsdag) kommer kulturskolan ut till alla i åk 2. Vid besöket kommer ni se, höra 
och bli inspirerade av kulturskolans eleversom går just nu på er skola. Alla elever har möjlighet att komma 
på vårt öppet hus måndag 13/3 på kulturskolan. Har ni frågor om innehåll eller schema kontakta: helen.
olausson@falkoping.se 0515-88 54 79 

Tisdag 7/3   Tisdag 7/3   Tisdag 7/3 
Central 2B - 9:00                   Dotorp 2 – 8:30                   Broddetorp 2 – 9:00
Central 2A – 9:40   
Central 2C – 10:20  Mösseberg 2C – 9:50  Gudhem 2 – 10:15
    Mösseberg 2B – 10:25  GD 2A – 12:00
Åsle 2 – 11:40   Mösseberg 2 A – 11:20  GD 2B – 12:40

Torsdag 9/3  Torsdag 9/3  Torsdag 9/3
Vartofta 2 -  9:00   Odensberg 2C – 9:00  Thorén 2 – 8:40

Åsarp 2 – 10:20   Floby 2A – 10:15   Vindängen 2A &      
    Floby 2B – 11:30   anpassad grsk – 9:45
Kinnarp 2 – 11:40       Vindängen 2B –10:30

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 eller 0515 – 88 54 79

sida 7

Inspiration med Kulturskolan 
Plats: Klassrum
När: vecka 10
Målgrupp: Åk 2
Info:  Tillgång till bild kanon och gärna piano. Varje pass är 30 minuter. Om sko-
lan har mer än en klass behöva vi vara i samma sal vid tillfällerna.

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 ???



Årskurs 4 & 5
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Det här projektet riktar sig till alla 
elever i åk 4 och 5 i Falköpings 
kommun. Eleverna kommer 
under vårterminen att bli intro-
ducerade till några sånger med 
tillhörande musikbakgrunder, 
lektionsförslag m.m. som se-
dan används regelbundet både 
under musiklektioner och under 
övrig skoltid. 

Syftet är att öka barnens 
sångglädje, att ge dem tilltro till 

sina egna röster men också att 
använda sången som ett medel i 
att öka koncentration och socialt 
samspel. 

Sången ska få bli en positiv 
och naturlig del av skoldagen. 
Projektet kommer att utmynna i 
gemensamma allsångskonserter 
där elever från alla deltagande 
skolor är med och sjunger till-
sammans.   

Har ni frågor kontakta 
emma.ferm@falkoping.se 
matilda.mickeler@edu.falkoping.se
 
Avslutningskonsert 16 maj,
Stadtseatern i Falköping. Mer 
info kommer
 

Fyrfemmornas kör
Målgrupp: åk 4 - 5 
Info: Info: Kulturskolan har under höstterminen kontaktat alla skolor med 
närmare information om projektet. 
När: Vårterminen 2023

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



Årskurs 5
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Projektet 'Streetkultur' är en aktivitet 
skapad för att aktivera eleverna 
båda fysiskt och mentalt. Med enkla 
rörelse och olika dans tekniker 
öva vi på styrka, balans och känne-
dom på kroppen generellt. Elevena 
få möjlighet att hitta glädjen och 
utforska sin egna kreativitet genom 
dansen. 

Under 2 timmar få klassen uppleva 
och testa på olika former av street-

kultur med Pablo. Under worhop-
pens gång gör vi följande...

 - Vad är streetkultur - presentation  
(15 min max).
 - Dansworkshop ( en koreografi 
som alla ska följa, prova på olika 
dansteknik, freestyle som en verk-
tyg att skåpa bra självkänsla och 
glädje).
 - Fördjupning -  kunskap om hur 
de olika hip hop element födes 

som dj och graffiti. 
 - Prova på graffiti (obs. vi ska inte 
använda sprayburk)

Under besöket komma Pablo 
att kort presentera den Öppen 
ungdomsverksamhet och de olika 
möjligheter som finns att göra på 
fritidsgårdar runt om i kommunen.

 

Streetkultur - dans
Plats: Ungdomenshus falköping 
Målgrupp: Åk 5 samtliga 
Info:  120 min. En lärare är med under workshoppen. 

Om det finns särskilda behov i klassen eller frågor om upplägget, innehåll eller schema kontakta: 
rafal.osmanovic@falkoping.se
0761161308

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



Mösseberg 5a
Måndag 23 jan
 kl. 09.00 - 11.00
 
Mösseberg 5c
Fredag 27 jan
 kl. 09.00 - 11.00

Mösseberg 5c
Måndag 30 jan
 kl. 09.00 - 11.00

Dotorp 5a
Fredag 3 feb
kl.09.00 - 11.00

Dotorp 5b
Måndag 6 feb 
kl.09.00 - 11.00

Vindängen 5a
Måndag 20 feb
 kl. 09.00 - 11.00

Vindängen 5b
Fredag 24 feb
 kl. 09.00 - 11.00

Gustaf Dalén – 5a
Måndag 27 feb
kl. 09.00 - 11.00

Gustaf Dalén – 5b
Fredag 3 mars
kl. 09.00 - 11.00

Odensberg
Måndag 6 mars
kl. 09.00 - 11.00

Floby
Fredag - 10 mars
kl. 09.00 - 11.00

Kinnarp 
Måndag 13 mars
kl. 09.00 - 11.00

Åsarp 
Fredag 17 mars
kl. 09.00 - 11.00

Vartofta
Måndag 20 mars
kl. 09.00 - 11.00

Åsle
Fredag  24 mars
kl. 09.00 - 11.00

Gudhem
Måndag 27 mars
kl. 09.00 - 11.00

Central
Fredag 14 april
kl. 09.00 - 11.00

Thorén framtid
måndag 17 april
 kl. 09.00 - 11.00

Åttagård 
Fredag 21 april
kl. 09.00 - 11.00

Broddetorp
Måndag 24 april
kl. 09.00 - 11.00
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Streetkultur - dans 
Åk 5

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

OBS! Lektionens längd är 120 minuter.

Om det finns särskilda behov i klassen eller frågor om upplägget, innehåll eller schema kontakta: 
rafal.osmanovic@falkoping.se - 0761161308 

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



Årskurs 6
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Elever i åk 6 i kommer att kunna 
åka till ett besöksmål i Västra Göta-
landsregion med natur och kultur 
inrikning. Varje klass få en budget 
på max 6500 kronor från kultur och 
fritid. För att maximera budgeten 
hos de störa skolor rekomenderas 
att flera klasser åka samtigt i sam-
ma buss till besöksmålet.

Besöket måste vara till en av de 
besöksmål som är godkänt av väs-
tragötalands kulturkatalog.

På länken nedan ser ni vilka 
besöksmål ni kan åka till. Många 
av besöksmålen har gratis entré. 
Pengarna få bara användas till 
entré och/eller buss kostnaden.

I sökfilter trycka ni på ´besöksmål 
med resestöd' och sedan ´hittar 
arrangemang´

https://www.kulturkatalogenvast.
org/

Vill ni har hjälp eller tips är det bara 

att höra av er. 

När klassen/skolan har bestämt 
vart de vill åka ska ni maila till 
robert.coe@falkoping.se innan 
bussen bokas. Efter ni har fått svar 
från Rob kan ni boka resan.

Buss faktura skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Att: Robert Coe,  521 81 Falkö-
ping 
Märk fakturan med YY46001

Kulturresan 
Målgrupp: Åk 6 - samliga skolor
Plats: skolan välja själv från bifogade länk
Info: Busskostnaden ingår. Ni bokar bussen själva och anger följande fakturauppgifter:
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Att: Robert Coe,  521 81 Falköping 
Märk fakturan med YY46001
När: Vårtermin

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 ???

https://www.kulturkatalogenvast.org/
https://www.kulturkatalogenvast.org/


Måndag 6 mars
Kl. 9:00 - 11.00 Floby grupp 1
Kl. 12:00 - 14.00 Floby grupp 2

Tisdag 7 mars
Kl.09.00 - 11.00 Kinnarp grupp 1
Kl.12.00 - 14.00 Kinnarp grupp 2

Torsdag 9 mars  
Kl. 9:00 - 11.00 Gustav Dalén grupp 1
Kl. 12:00 - 14.00 Gustav Dalén grupp 2

Fredag 10 mars
Kl. 09.00 - 11.00 - Gudhem
Kl.12.00 - 14.00  - Vartofta

Årskurs 7

landsbygden
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Eleverna i ÅK 7 på landsbygden 
bjuds in till utställningen 'who 
cares' på Falbygdens museet. 
Utställningen handlar om kli-
mat krisen och vad vi kan göra 
åt den. 

Efter att ni tittat på utställning-
en kommer ni att skapa en 
flagga med ert eget budskap.

Med hjälp av åsikter, sprejbur-
kar och stencils skapar vi ett 

mönster som syns på långt håll! 

Flaggorna ställs ut under earth 
hour evenemanget i Falköpings 
kommun.

Who Cares ? en utställning och konstworkshop om klimatkrisen

Målgrupp: Åk 7 på landsbygden
Plats: Falbygdens Museet
När: Vecka 10
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

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 ???



LÄRARE
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I samband med elevbesöken 
av åk 7 och gymnasieklasser 
erbjuder vi även en lärarfort-
bildning kring utställningen 
WhoCares. En utställning om 
klimatet och biologisk mång-
fald. 

Konstnären, läraren och eko-
logen Rolf Olsson presenterar 
utställningen och pratar om 
klimatet och biologisk mång-
fald – hur ser senaste årens 

forskning ut? Kunskaperna om 
Planetära gränser, Tippin points 
och biologisk mångfald har 
ökat snabbt under de senaste 
åren, så bilden av utmaningarna 
har blivit mycket tydligare.

Förutom forskning och fakta 
ger fortbildningen även peda-
gogiska tips om upplägg och 
lektionsinnehåll, och tips på 
var trovärdig information finns 
att hitta. Det blir även fokus på 

lösningar och hur vi hittar det 
framtida ekologiskt hållbara 
samhället.  

Utställningen presenteras på 
http://www.rolfolsson.weebly.
com

Who Cares – lärarfortbildning 

Målgrupp:  Lärare i åk 7 och gymnasiet åk 1 och 2. I mån av plats även för övriga lärare.
Plats: Falbygdens Museet
När: Onsdag 8 februari, kl 16:00-17:00
Boka in dig på följande länk: 

Boka din gratis plats här!!!

Kontakt: Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 0515 886765

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

http://www.rolfolsson.weebly.com
http://www.rolfolsson.weebly.com
https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=cf021e26-b044-4bff-9117-2250964b3293


Årskurs 9

landsbygden
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I samband med förintel-
sens dag den 27 januari 
erbjuder vi ÅK 9 på lands-
bygden möjlighet att se  
filmen Boktjuven på Cos-
marama bio. 

Busskostnaden ingår. 

Lararmaterial delas ut till 
varje delgande klass inför 
filmvisningen. 

Skolbio - Boktjuven

Boktjuven

Målgrupp: Åk 9 på landsbygden
Plats:  Cosmarama bio - Falköping
Info: 2 tim 10 minuter
Busskostnaden ingår. Ni bokar bussen själva och anger följande fakturauppgifter:
Kultur- och fritidsförvaltningen,  Att: Robert Coe,  521 81 Falköping Märk fakturan med 
YY46001,
När: fredag 27 januari kl.09.30 och kl.12.30

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 - Boktjuven

	https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=02e800ae-884f-4279-bf77-7fa9e379e3c2


anpassad 

grundskolan
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Musik är lust, glädje, gemen-
skap, kommunikation, språk. 
Musik kan få oss att skratta och 
gråta, hoppa och dansa, jubla 
och yla, men musik kan också 
trösta och lugna. 

VARA VÄN är en lekfull före-
ställning för förskolan eller sär/
träningsskolan som spelas i 
ringform. Barn och vuxna möts 

i enkla sånger, rörelser och lekar 
där alla kan delta på ett me-
ningsfullt sätt. 

Vi samspelar, improviserar och 
gör musik tillsammans. Barnens 
lust, nyfikenhet och delaktighet 
står hela tiden i fokus. 

Alla grupper får ljudfiler & noter i 
förväg med de sånger som ingår 
i föreställningen

 

Vara Vän
Plats: Rotundan, medborgarhuset
Målgrupp: Anpassad grundskolan
info: 40 minuter 
När: tisdag 25 april - kl.10.00

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



Gymnasiet
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Eleverna i åk 1 och 2 på gymna-
siet inbjuds att besöka utställ-
ningen WhoCares på Falbygdens 
museum. En utställning om 
klimatet och biologisk mång-
fald. Rolf Olsson, Ekolog, lärare 
och konstnär sedan 30 år guidar 
genom utställningen. 

WhoCares är en konstutställning 
med en utgångpunkt i veten-
skapliga fakta. Stora koloristiska 
målningar gestaltar tydligt de 
stora utmaningar vi står inför 
och belyser den allvarliga situa-
tion vi försatt oss i. Men utställ-

ningen vill också visa på hur 
problemen kan lösas. Ett antal 
"miljöhjältar" inspirerar och upp-
muntrar oss till handling. 
Utställningen är ett bra komple-
ment till övrig undervisning om 
klimat, miljö och samhälle. 

Vi tänker oss att det blir främst 
undervisande lärare i naturkun-
skap, samhällskunskap eller bild 
som bokar in sin klasser – gärna 
i samarbete om möjligt. En klass 
har bara ett tillfälle så var aktsam 
så att inte flera lärare bokar in 
samma klass. Är ni små klasser 

uppmuntrar vi även att om möj-
ligt komma samtidigt – grupper 
på upp till 30 elever fungerar. 

Utställningen presenteras på 
http://www.rolfolsson.weebly.
com

 

Who Cares
Plats: Falbygdens museet
Målgrupp: Åk 1 och 2 på gymnasiet, samtliga program. 
info: 45 minuter 
När:  Platser finns möjliga att boka in enligt schema under: mån 6/3, fre 
10/3, mån 13/3 och fredag 17/3. Först till kvarn! 

Klicka här för att boka in er tid! 

Kontakt: Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 0515 886765

http://www.rolfolsson.weebly.com
http://www.rolfolsson.weebly.com
https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=bb5dff12-2eeb-4e62-9436-a2893a257659
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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 och Ida Feltzin 
 

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


