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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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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 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 22/23! 
Under hösttermin bjuds på kultur i form av keramik, dans, musik, konst, teater, 
litteratur, konsert, föreläsning, och besök till Ekehagens Fortidsby! 

Kontakt: 
robert.coe@falkoping.se // 0700520155
ida.feltzin@falkoping.se // 076 114 67 10
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ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

Pappa Kapsyl kommer på 
besök med en fartfylld 
melodifestival, eller kanske 
vi ska skriva ”Melodinosau-
riefestival”. Musik, humor 
och interaktivitet blandas i 
en härlig show där publiken 
röstar fram vinnarlåten. Dess-
utom kan ni förvänta er stor 
dramatik i kulisserna. Räkna 
med köttschock, vegankupp 
och röstfusk! 

Bakom Pappa Kapsyl står 
artisten Carl-Otto Johansson 
från Kalmar. Vill ni läsa mer, 
och peppa inför föreställ-
ningen tillsammans med 
barnen finns material med 
exempelvis videos på www.
pappakapsyl.se/

Kultur i skolan står för trans-
port, i flera fall samordnar vi 
bussar med barn från olika 

förskolor. Mer info kommer 
kring detta. Som vanligt vill 
vi att ni hör av er både för 
att bekräfta att ni deltar eller 
meddelar att ni tackar nej. 

SCHEMA på nästa sida...

Vem:  Förskolor på landsbygd enligt schema*, barn födda 2017 och 2018
Plats:  Folkets Park
När:  3 november, kl 10.00
Längd:  Ca 60 min

*De förskolor som inte finns med för denna föreställning kommer få en föreställning VT2023; 
Kinnarp, Yllestad, Vartofta, Åsarp, Floby och Stenstorp. 

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

FÖRSKOLAN
Melodinosauriefestivalen 
med Pappa Kapsyl



Vem:  Förskolor på landsbygd enligt schema*, barn födda 2017  
 och 2018
Plats:  Folkets Park
När:  3 november, kl 10.00
Längd:  Ca 60 min

SCHEMA

Hör av er så snart som möjligt och meddela om ni kan delta eller inte. Siffran inom parantes är de 
barnantal vi har uppgift om, stäm av att det är rätt. 
Kultur i skolan står för kostnad och bokning av bussar. Men vi vill gärna ha en kontaktperson som vi 
kan lämna till bussbolaget. Mer info om transport kommer senast 2 veckor innan. 

(11) Klinten - fri
(36) Odensberg
(26) Gottepåsen
(8) Glädjen Borgunda - fri
(16) Åsle - fri
(13) Lantis - fri
(10) Broddetorp
(16) Gudhem
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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 ???

Melodinosauriefestivalen 
med Pappa Kapsyl 



Vad är en bra kompis och hur är 
man en bra kompis? 
Går det att visa det med en mål-
ning, med en färg eller form? 
Eller behöver man beskriva med 
ord? 

Konstpedagog Dano 
Wilhelmsson besöker er på plats 
på förskolorna för två tillfällen 
av skapande workshop. 

TIllsammans skapar vi och utgår 
från känslan av vänskap för att 
försöka att måla något som 
beskriver vad vi känner eller 
tänker på. 

Ett avskilt rum för skapande
behövs vara förberett. Har
ni svårt att hitta en plats att
vara på, hör av er så löser vi det.
Ha gärna förkläden redo till 
barnen. 

De förskolor med många barn 
har fått två eller tre tider. Inför 
workshopsen skall barnen vara 
indelade i färdiga grupper. 

Projektet avslutas med en ut-
ställning där alla barnens alster 
visas upp på galleri Rizoma i 
februari. 
Mer information kommer. 

SCHEMA på nästa sida...

Vem:  Förskolor i Falköpingstätort, födda
Plats:  På plats på respektive förskola
När:  Onsdagar enligt schema höstterminen 2022, samt januari 2023 
Längd:  2x 45 min

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

Kompisar - kärlek börjar aldrig med bråk
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ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

FÖRSKOLAN



Varje förskola har två villfällen vardera. Flera av er har fått två eller tre tider för 
att kunna dela upp barnen i mindre grupper. 
Grupperna skall vara färdiga innan workshopen. 

Siffran inom parantes vid varje förskola är antalet barn totalt, 
kolla gärna av så att det stämmer. 

Hör av er i god tid att ni fått informationen, och meddela om ni har möjlighet 
att delta i projektet eller inte. 
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ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

Kompisar - kärlek börjar 
aldrig med bråk 

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



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. 
 

Tema:  Musik och kroppen
Vem: ÅK f - på vissa skolor (mer info kommer)
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

Kör för hela kroppen 
Årskurs F



Årskurs 1
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Under 2 dansworkshops 
kommer barn i åk 1 att skapa, 
uppleva och prova på dans 
tillsammans med danspe-
dagogen 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.
 

Plats:  Gympasal eller annan öppet yta, musiksal eller liknande. 
Vem: Åk 1
Info:   40 minuter, x 2  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 >>

Dansäventyr



Mösseberg 1a, 1b, 1c
Måndagar mellan kl.08.00 - 13.00
12 september 
19 september 

Dotorp
Fredagar mellan 09.00 - 10.00
23 september 
30 september

Thorén framtid
Fredagar mellan 10.30 - 11.30
23 september 
30 september

Vindängen 1a, 1b
Måndagar mellan kl.08.00 - 11.00
26 september
3 oktober 

Åttagård 
Måndagar mellan kl.12.00 - 13.00
26 september
3 oktober 

Central 1a, 1b, 1c
Fredagar mellan kl.08.00 -13.00
7 oktober 
14 oktober 

Gustaf Dalén – 1a och 1 b
Måndagar mellan kl.08.30 - 12.00 
(tid justeras i samråd med Pablo)
10 oktober
17 oktober

Odensberg
Fredagar kl. 12.00 – 13.00
21 oktober
28 oktober

Floby
Fredagar mellan 08.30- 10.30
21 oktober
28 oktober

Kinnarp -
Måndagar  mellan 08.30 – 09.30
7 november
14 november

Åsarp 
Måndagar mellan 10.00 – 11.00
7 november
14 november

Vartofta
Måndagar 11.30 – 12:30
7 november
14 november

Åsle
Fredagar mellan 10.00– 11.00
11 november
18 november 

Gudhem
Fredagar 12.00 – 13.00
11 november
18 november

Broddetorp
Fredagar mellan 08.15 – 09.15
11 november
18. november 
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Dansäventyr 
Åk 1

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

OBS! Lektionens längd är 45 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



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

Årskurs F & 1
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Musikal med  kulturskolan
Plats:  Kulturskolans konsert sal 
Vem: Åk F och 1
Info:   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.
När:   Obs!! Ny Datum! 23 och 24 november 

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 ???

Onsdag 23/11 - konsertsalen på Kulturskolan 
Kl. 8:45 Mösseberg & Thorén
Kl. 9:45 Gudhem, Broddetorp & Gustaf Dalén
Kl. 11.30 Åttagård, Dotorp & Åsarp

Torsdag 24/11 - konsertsalen på Kulturskolan
Kl. 8:45 Central, Åsle & särskolan
Kl. 9:45 Vindängen & Kinnarp
Kl. 11.30 Vartofta, Odensberg & Floby



Årskurs 2

Kroppologi är en musikföreställning för barn.
Tre musiker, tre sångare, tre kroppar. Musik, sånger, humor, funderingar, frågor, respekt, lek och 
poesi.

Titta på en trailer till föreställningen...

Det är bra att ha en kropp. Praktiskt på något sätt.
Och tänk allt som ryms inuti en kropp. Tarmar, ben och tankar. 
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Kroppologi
Plats:  Medborgarhuset / Rotundan
Vem:  Åk 2 - samtliga klasser
Info:  Ni beställer bussar vid behov och ställer fakturan på: Kultur- och fritidsför   
 valtningen, Att: Rob Coe, 52181 Falköping. Märk fakturan med YY46001
När:  15, 16, 17 november 2022  - 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://bigwind.se/forestallningar/barn-unga/kroppologi-6-12-ar/
https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=8dcc081f-6fc0-4622-9b44-b25421a70acc


Årskurs 3

sida 13

Anna Hansson är utbildad lärare 
men har jobbat heltid som för-
fattare sedan 2015. Hon skriver 
främst för barn och har skrivit 
snart 200 böcker. 

Under författarbesöket kommer 
Anna att berätta om sitt förfat-
tarskap och sina böcker, likheter 

och skillnader mellan att skriva 
fakta och skönlitteratur, samt 
göra en kort skrivövning med 
eleverna. 
 
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 
Anna Hansson

Plats:   Klassrummet
Vem:   Åk 3 - samtliga skolor
Info:    60 minuter. Hör av er om böckerna inte nått fram till rätt 
  person. Schema finns på nästa sida.
När:  Vecka 36 / 37

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 Anna

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



Måndag 5 september
Rob skjutsar till Gudhem

Gudhem 08.30–09.30
Personal från Gudhem skjutsar till Broddetorp

Broddetorp 10.10–11.10
Personal från Broddetorp skjutsar till Gustaf Dalén

Gustaf Dalén 3a 12.10–13.10
Gustav Dalén 3b 13.15 – 14.15 
Personal från Gustaf Dalén skjutsar till Mössebergscamping

Tisdag 6 september 
Rob skjutsar till Floby

Floby 08.30–09.30
Personal från Floby skjutsar till Odensberg

Odensberg 10.10–11.10
Personal från Odensberg skjutsar till Thorén framtid

Thorén Framtid. 12.00–13.00 
Personal från Thorén Framtid skjutsar till Mössebergscamping

Onsdag 7 september 08.00–08.45 
Rob skjutsar till Vartofta

Vartofta 08.20–09.20 
Personal från Vartofta skjutsar till Kinnarp

Kinnarp 10.00–11.00 
Personal från Kinnarp skjutsar till Åsarp

Åsarp 12.00–13.00 
Personal från Åsarp skjutsar till Mössebergscamping

Torsdag 8 september 
Karin skjutsar till central

Central 3a 08.00 – 09.00
Central 3b 09.10 – 10.10
Central 3c 10.20 – 11.20 
Dotorp – 12.10 – 13.10
Rob skjutsar till Mössebergscamping

Fredag 9 september 
08.00–09.00 Mösseberg, 3A 
09.05–10.05 Mösseberg, 3B 
10.10 – 11.10 Mössberg,3C 
Michelle skjutsar till Åttagårdsskolan

11.30 - 12.30 Åttagårdskolan
Michelle skjutsar till Mössebergscamping

Måndag 12 september
Vindängen, 08.00 – 09.00 
Vindängen 09.05 – 10.05
Särskolan 10.15 – 11.15

Tisdag 13 september
Rob skjutsar till Åsle

Åsle – 09.30 – 10.30
Personal från Åsle skjutsar till Mössbergscamping
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Schema  
Författarbesök åk 3 - Anna Hansson

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 Anna direkt går det bra att höra av sig till: annahansson_@hot-
mail.com



Årskurs 3
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Alla elever i årskurs 3 i Falkö-
pings kommun erbjuds möj-
ligheten att åka till Ekehagens 
forntidsby för en forntidsdag.

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 erfarenheter.

Under en forntidsdag på fyra 
timmar ingår:

• Guidad rundvandring i 
forntidsbyn  

• Matlagning: Vi gör frukt-
soppa och fisk (kan ändras 
till fläskkött eller rotsaker) i 
kokgrop, eventuellt bröd-
bak.

• Hantverk: Piltillverkning 
med flintspets samt söm-
nad av skinnpåse. 

• Jakt och fångst: Ett forntida 
hushåll behöver dryga ut 
sin proteinkälla med vilt 
från skogen. Klassen lär 
om äldre tiders fällor och 
fångstmetoder.

• Fri lek, om tiden finns. Kort 
rast för att äta medtagen 
fika.

Läs mer på hemsidan: https://
www.ekehagen.se/

Ekehagens forntidsby
Plats:  Ekehagens forntidsby, Åsarp - www.ekehagen.se 
Vem:  Åk 3 - samtliga skolor
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. 35-41. 

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 ???



Årskurs 4
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Alla elever i åk 4 kommer att 
träffa keramikern och bildlära-
ren Anna Wennerstrand för att 
tillverka keramikkärl, inspirerade 
av vikingatidens hantverk. 

Klassen delas upp i två delar. Ena 
gruppen har workshop med lera 
och tillverkning av kärlen medan 
den andra får träffa en museipe-

dagog som berättar om vikingati-
den på Falbygden, och får tillfälle 
att kika på museets utställningar. 

Efter halva tiden byts grupperna 
av så att alla eleverna får göra 
båda momenten. Det kommer 
att finnas tid i bytet för paus med 
t ex. frukt. 
Efter bränning levereras de färdi-

ga kärlen ut till skolorna. Elever-
na får möjlighet att själva bygga 
en utställning på plats i skolan. 
Kanske i bildsalen, matsalen, på 
fritids där kärlen kan visas upp 
för andra skolkamrater. Eller 
kanske bjuda in föräldrar till ett 
vernissage i klassrummet?

Vikingakeramik
Anna Wennerstrand & Falbygdens museum 

Info:  2 timmar - 30 min guidning / 60 min workshop 
 Då workshopen skall utföras i halvklass vill vi att en färdig grup 
 pindelning finns klar innan passet. 
Vem Åk 4- samtligaskolor
När:  Projektet kommer att genomföras under veckorna 45-48. Ni  
 kommer att själva boka in era tider. Länk till bokningskalendern  
 kommer att skickas ut i början av höstterminen. 

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 ???



Årskurs 5

sida 17

"Pia Hagmar har varit författare 
i över tjugo år och har hittills 
skrivit 85 böcker. Hon skriver för 
alla åldrar, vuxna som barn och 
reser över hela Sverige för att 
göra författarbesök och hålla i 
skrivkurser och workshops.

 Just nu aktuell med den sanna 
spökhistorien "Evighetens hus" 
samt den helt nya (ht-22) deck-

arserien "Maggot & Molly". 

Vid Pias besök berättar hon hur 
det fungerar att arbeta som 
författare, var alla idéer kommer 
ifrån och om den fantastiska 
magi som orden innebär. De är 
ett verktyg för att nå fram till 
andra människor och en möjlig-
het att få berätta sin historia. 

Alla har vi historier värda att 
berätta och under workshopen 
delar Pia med sig av sina bästa 
proffstips som eleverna sedan 
får testa själva."

 

Författarbesök Pia Hagmar
Plats:  Klassrummet
Vem:  Åk 5- samtligaskolor
När:  Vecka 46 - 47
Info:   90 minuter,  Hör av er  om böckerna inte nått fram till rätt person.    
 Det är viktigt att skolan hör av sig till Rob i god tid om ni kan eller inte kan delta i  
 projektet

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

Schema på nästa sida >>

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 Pia. Pia 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 Pia direkt går det bra att höra av sig till: telefon: 070-492 18 05
pia.hagmar14@gmail.com

sida 18

Schema  
författar besök åk 5 - Pia Hagmar

Måndag 14 november
Gustaf Dalén 5a 08.30 – 10.00
Gustaf Dalén 5b 10.30 – 12:00

Tisdag 15 november
Floby 09.00 – 10.30
Odensberg 12.00–13.30 

Torsdag 17 november
Dotorp 5a 08.00 – 09.30
Dotorp 5b 09.45 – 11.15 
Vartofta 12:30–14.00 

Fredag 18 november 
Mösseberg, 5A - 08.00–09.30
Mösseberg, 5B - 09.45–11.15
Mösseberg, 5C - 12.00 – 13.30

Måndag 21 november
Vindängen 5a – 08.00 – 09-30
Vindängen 5b – 09.45 – 11.15
Gudhem 12.30 – 14.00

Tisdag 22 november
Central 08.00 – 09.30
Thorén Framtid 10.00 – 11.30 
Åttagård 12.30 – 14.00 

Onsdag 23 november
Kinnarp 09.00–10.30 
Åsarp 12.00– 13.30

Torsdag 24 november
Åsle 09.00 - 10.30
Broddetorp 12.00 – 13.30

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



Foto. Rikard L. Eriksson

Årskurs 8
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Jag heter Hanna Landahl och 
jag jobbar som författare och 
skrivcoach. Jag har skrivit ett 
tiotal böcker för barn, unga och 
vuxna.

Målet med mina författarbesök 
i skolan är att eleverna efteråt 
ska tänka: "Det verkar ju inte så 
himla svårt att hitta på en berät-
telse. Det kan ju jag också
göra!"

Jag håller gärna berättarövning-
ar med eleverna och anpassar 
besöket efter era önskemål.

Jag bor i Falköping och jag är 
aktuell med boken "Love, Love, 
Love" som faktiskt utspelar sig 
i Falköping och som passar 
perfekt att läsa i årskurs 6-8. 
Den handlar om Kimmie som 
tror att hon är sist i hela världen 
med att få mens. Det är mycket 
Falköpingsmiljöer med i boken, 

såsom Mösseberg och Oden-
plan (där Kimmie tränar friidrott 
och också blir kär för första 
gången, i Love). 

Författarbesök Hanna Landahl
Plats:  Klassrummet
Vem:  Åk 8 - samtligaskolor
När:  Vecka 42 - 43
Info:   90 minuter,   Hanna vill gärna att lni hör av sig till henne inann 
 besöket och informera om klassen har läst boken ´Love, love, love´. 
 mail@hannalandahl.se

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 Hanna. Hanna 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 Hanna direkt går det bra att höra av sig till: telefon: 0704-950297
mail@hannalandahl.se
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Schema  
författar besök åk 8 - Hanna Landahl

Åk 8 – Hanna Landahl

Måndag 17 oktober
HC 8a – 08.00 – 09.30
HC 8b – 10.00 – 11-30
HC 8c – 12.30 – 14.00

Tisdag 18 oktober
HC 8d - 08.00 – 09.30
HC 8e – 10.00 – 11-30
HC 8f – 12.30 – 14.00

Torsdag 20 oktober
HC 8g 08.00 – 09-30
HC 8h 10.00 – 11.30
Vartofta 13.00 – 14.30

Tisdag 25 oktober
Floby 8b 08.30 - 10.00
Floby 8a – 10:30 – 12:00
Gymnasiet?

Torsdag 27 oktober
Gustaf d 8a – 08.30 – 10.00
Gustaf d 8b 10.30 – 12.00
Gudhem – 13.00 – 14.30

Fredag 28 oktober
Kinnap 8a – 08.30 – 10.00
Kinnarp 8b – 10.15 – 11.45
Thorén framtid - 13.00

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



HC
åk 7,8,9
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Under vecka 34 genomförs en 
kulturvecka på Högstadium 
Centrum. Under veckan bjuds 
det på workshops i dance, street 
art, cirkus samt besök till Göte-
borg och Ekehagens forntidsby.

Tema för veckan är gemmen-

skap. Alla workshops och 

utflykter har en teambuildning 

inriktning där lärare och elever 

kan lära känna varandra bättre 

och bygger gemanskap i klas-

sen.

HC Kulturveckan
Plats:  Rotundan medborgahuset, Falköping
När:  Vecka 34
Vem:  åk 7, 8, 9 på Högstadium Centrum

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 ???



Särskolan

sida 22

I en serie av 3 dansworkshops 
kommer barn i grundsärskolan 
på Vindängen och HC få uppleva 
och prova på dans tillsammans 
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
Plats:  Gympasal eller annan öppet yta, musiksal eller liknande. 
Vem:  Särskolan
Info: Pablo - 0761161308

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

Schema på nästa sida >>
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Dansglädje
Särskolan

Vindängen grupp 1(ämnen)
Fredagar mellan 08.30 - 09.30
25 november 
2 December
9 decemeber

Vindängen grupp 2 och 3 
(ämnes områden) 
Fredagar mellan kl.10:00 - 11:00 
(2 grupper)
25 november 
2 December
9 decemeber

Kyrkerör särskolan (1 grupp)
Måndag kl.08.30- 09.15
21november 
5 december

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

Plats: Gympasal eller annan öppet yta, musiksal eller liknande. 
Målgrupp: Särskolan
Info: Pablo kontaktar skolan i början av hösttermin för att diskutera  
upplägg, innehåll och schema.



Särskolan
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Under hela hösten få särskolan 
besök av kulturklubbens kultur-
pedagoger! 

I kulturklubben får du möjlig-
het att skapa fritt på egen hand 
eller i grupp, experimentera och 
hitta ditt sätt att uttrycka dig på 
genom musik, måleri, film, foto, 
design - eller något som bara du 
vet!

I kulturklubben kan du till exem-
pel prova på att måla, rita, göra 
stop-motionfilm, leranimatio-
ner, skapa i tyg, göra musik och 
poddar, pappersklipp, collage och 
mycket mer. Två kulturpedagoger 
finns på plats och hjälper dig på 
vägen.

Dano - Konst 
daniel.Wilhelmsson@edu.falko-
ping.se
0768972801

Djamila - musik och skapande 
djamilaskoglundvoss@falkoping.
se
0761618156

Kulturklubben Särskolan

Tema:  Skapande
Plats:  Klassrummet eller liknande lokal på skolan
Vem:  Särskolan
Info:  Skolan tar kontakt med kulturpedagogerna för att bestämmer om tid och plats.

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



Gymnasiet

sida 25

Föreläsningen bygger på hans 
bok ”Mansboken – från en kille 
till en annan”, med frågor som rör 
bland annat sex, relationer, våld, 
psykisk ohälsa, kvinnosyn och 
homofobi. 

Den tar upp machokulturens 
uppbyggnad samt negativa kon-
sekvenser och består av en balans 
mellan personliga erfarenheter 
och fakta.

Atilla utgår från sina personliga 
upplevelser av machokultur från 
en ung man som själv vuxit upp 
i och med dessa destruk- tiva 
normer och hur hämmar oss killar 
och skadar deras omgivning.

Läs gärna mer: 
https://www.atillayoldas.se/

Atilla Yoldas - Från en kille till en annan

När:  Datum ej spikat, under planering för genomförande någon gång under v. 40-42.
Plats:  Stadsteatern 
Vem:  Gymnasiet, åk 1 och 2 
Info:  Mer information kommer att skickas ut i början av höstterminen.   

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

https://www.atillayoldas.se/


sida 26

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



Torsdag 8 september 
09.00 – Broddetorp (kyrkans 
samlingslokal) (max 60 barn)

11.00 – Stenstorp (biblioteket) 
(max 30 barn)

Torsdag 15 september 
09.00 – Kinnarp (centumkyr-
kans lokal) – (max antal barn 
60 )

11.00 – Floby (biblioteket) 
(max 60 barn)

Torsdag 22 september 
09.00 – Vartofta (biblioteket) 
(max 30 barn)

11.00 – Åsarp (biblioteket) 
(max 30 barn)
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ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???

Ullis och Mia-Maja tar med 
barnen på en musikalisk 
fantasiresa där innehållet i en 
upphittad väska leder dem 
ut på äventyr.

De träffar på Lotta, hajar, en 
jätte och Mangwani som 

bor med sin farmor i en by i 
Afrika.

Teater Vagabond arbetar 
interaktivt, barnen får del-
ta genom sång, dans, och 
rörelse.

Som vanligt vill vi att ni hör 
av er både för att bekräfta att 
ni deltar eller meddelar att ni 
tackar nej. 

Vem:  Förskolor på landsbygd enligt schema
Anmälan: Skicka svar till ida.feltzin@falkoping med antal barn som kommer
Längd:   Ca 30 min

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

FÖRSKOLAN
ULLIS OCH MIA-MAJA PÅ FANTASIRESA



Vem:  Förskolor på landsbygd enligt schema*, barn födda 2017  
 och 2018
Plats:  Folkets Park
När:  3 november, kl 10.00
Längd:  Ca 60 min

SCHEMA

Hör av er så snart som möjligt och meddela om ni kan delta eller inte. Siffran inom parantes är de 
barnantal vi har uppgift om, stäm av att det är rätt. 
Kultur i skolan står för kostnad och bokning av bussar. Men vi vill gärna ha en kontaktperson som vi 
kan lämna till bussbolaget. Mer info om transport kommer senast 2 veckor innan. 

(11) Klinten - fri
(36) Odensberg
(26) Gottepåsen
(8) Glädjen Borgunda - fri
(16) Åsle - fri
(13) Lantis - fri
(10) Broddetorp
(16) Gudhem
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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 ???

Melodinosauriefestivalen 
med Pappa Kapsyl 


