
Program hösten 2020



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”



Kulturombudsträffar

Kulturombudsträffen 1 
(tid och datum kommer i början av HT)
Hörsalen, Falköpings bibliotek 
Presentation av läsårets program 2020/21 
Workshop kring enkäten och sätta teman för läsår 2020/21

Kulturombudsträff 2  
(tid och datum kommer i början av HT)
Hörsalen, Falköpings bibliotek 
Projektplanering och urval av kultur för läsår 2021/22

Hej och välkommen till höstens program för 
kultur i skolan! Under hösttermin bjuds på 
kultur i form av slöjd, film, dans, musik, konst, 
teater, litteratur, konsert, föreläsning, och be-
sök till Ekehagens Fortidsby! 

Syftet med skolprogrammet är att alla klasslä-
rare och kulturombud ska kunna notera datum i 
god tid för en enklare planering. För att förankra 
aktiviteter hos klassläraren vill vi att kulturombu-
den skicka schema / inbjudan till berörda lärare 
redan innan sommarlov. Som vanligt vill vi att be-
rörda lärare ska hör av sig båda om klassen kan 
eller inte kan delta i aktiviteter och det kan de göra 
redan nu!. En påminnelse skickas till kulturom-
bud 8 veckor innan aktivitetens början. 

Alla elever är garanterade minst en kulturupple-
velse eller skapandeprojekt per läsår, men oftast 
blir det fler. För vissa årskurser sker aktiviteter på 
höstterminen, för andra på vårterminen. 

Hur gå urvalet av kulturaktiviteter till? 
Utbudet i programmet baseras på enkätsvar 
från elever och lärare hösten 2019 om vilka 
upplevelser och skapandeprojekt de skulle vilja 
ha i skolan samt vilket tema eller ämne det 
skulle kunna kopplas till. Därefter har kulturom-

buden föreslagit och diskuterat fram priorite-
rade 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. 

Det finns mängder av forskning som pekar på 
kulturens positiva inverkan på många olika om-
råden. Kultur bidrar till bättre skolresultat, mins-
kad stress, förbättrad hälsa, ökad entreprenör-
skap samt gynnar språkutveckling och skapar en 
känsla av tillhörighet bland barn och unga.
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Boka en kulturpedagog!
grundskolan, förskolan och gymnasiet 

Dano - Konst 
daniel.Wilhelmsson@edu.falkoping.se
0768972801

Elin - Teater
elin.bothen.nystrom@edu.falkoping.se
0734303308

Pablo - Dans 
rafal.osmanovic@falkoping.se
0761161308

Hör gärna av er om ni har några funderingar. 
Varma hälsningar
Rob Coe

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 kultur-
pedagogen.

Tema: dans/teater/konst 
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KONTAKT:
Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10

En konst(ig) tidsresa
- konstpedagog Dano Willhelmson och Falbygdens museum

Förskolan

Barn födda 2016

Förskolor i tä
tort!

Tema : Skapa, dinosaurier/urtidsdjur, museibesök, lek

Alla barn födda 2016 hälsas välkomna till  
biblioteket för att uppleva en konstinstallation 
på tema dinosaurier!

Projektet innehåller två delar där huvuddelen 
är en workshop i hörsalen på  biblioteket.  
Men det blir också ett besök på Falbygdens  
museum och miniutställningen "Skånska  
dinosaruier och andra jättegamla djur". Vi 
hoppas på en kreativ och lärorik förmiddag!

Installationen i hörsasalen är skapad av konst-
pedagog Dano Wilhelmsson. Tillsammans 
med honom får barnen både leka paleontolog 
och skapa på temat. Deras konst blir sedan en 
del av konstverket.

DET ÄR VIKTIGT att ni hör av er för att  
bekräfta att ni nåtts av iformationen, och att  
ni har möjlighet att ta del av projektet på er tid. 

Allt gott! Hälsningar från
Ida Feltzin, Kultursamordnare/museipedagog
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KONTAKT:
Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10

En konst(ig) tidsresa - schema HT
Plats: Museet / Bibiloteket - hörsalen
Tid: totalt 1 tim och 30 min. 
Målgrupp: Barn födda 2016 - förskolor tätort. Siffrorna inom parantes vid er förskola är antalet 
barn vi har uppgift om. Vi önskar att ni stämmer av så att siffrorna stämmer.   
Info: Startar i hörsalen på biblioteket eller på museet enligt schema. Museibesöket är totalt 30 min, 
där finns möjlighet till fruktpaus mm. Workshopen på biblioteket är beräknad till 1 timme.  
Kontakt: Hör av så snart som möjligt om ni vill delta i projektet. Vi önskar att ni hör av vare  
sig ni vill eller inte vill delta så vi vet att informationen nått fram. 

V. 43

Måndag 19 okt. 
9.00 - 10.30  
Mösseberg (13) Biblioteket - Museet 
9.45 - 11.15  
Urd (15) Museet - Biblioteket

Tisdag 20 okt. 
9.00 - 10.30  
Hästbacken (13) Biblioteket - Museet
9.45 - 11.15  
Gottepåsen (14) Museet - Biblioteket

Onsdag 21 okt. 
9.00 - 10.30  
Hästbacken (13) Biblioteket - Museet
9.45 - 11.15  
Boken (8) Museet - Biblioteket

Torsdag 22 okt. 
9.00 - 10.30  
Vindängen (13) Biblioteket - Museet
9.45 - 11.15  
Glädjen (17) Museet - Biblioteket

Fredag 23 okt. 
9.00 - 10.30  
Vindängen (13) Biblioteket - Museet
9.45 - 11.15  
Fölungen (8) Museet - Biblioteket

V. 45

Måndag 2 nov.  
9.00 - 10.30  
Junibacken (16) Biblioteket - Museet
9.45 - 11.15  
Äventyret (14) Museet - Biblioteket

Tisdag 3 nov.  
9.00 - 10.30  
Junibacken (17) Biblioteket - Museet
9.45 - 11.15  
Molekylen (15) Museet - Biblioteket

Onsdag 4 nov.  
9.10 - 10.40  
Trollet (6) och Utsikten (6) Museet - Bibl.

Torsdag 5 nov. 
9.00 - 10.30  
Växthuset (10) Biblioteket - Museet
9.45 - 11.15  
Paletten (6) Museet - Biblioteket

Fredag 6 nov. 
9.00 - 10.30  
Sörgården (14) Biblioteket - Museet
9.45 - 11.15  
Lilla Gunghästen (13) Museet - Biblioteket
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KONTAKT:
Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10

Sagodrama 
Dramapedagog Elin Bothén Nyström  

förskolan

Barn födda 2015-2016

Förskolor på landsbygden!

Projektet görs genom genom skapande skola, 
och riktar sig mot barnen födda 2015 och 2016, 
på de förskolor som finns ute på landsbygden. 

I en serie på tre tillfällen får förskolebarnen 
prova på teater som kulturform  tillsammans 
med en professionell dramapedagog. 

Med utgångspunkt i sagans värld får eleverna 
undersöka och utforska olika sätt att ta sig an 
karaktärernas utmaningar och sagans teman. 
Eleverna stimuleras till tankar och samtal kring 
saker som mod, vänskap, utanförskap, ilska, 
glädje, genus och liknande teman som berät-
telserna berör. Kreativitet, berättande och eget 
skapande står i fokus. 

Metoderna som kommer att användas är fram- 
förallt rollspel och processdrama. 

Tema : Teater, berättande, känslor, saga

Inför workshopsen vill vi ha med er på för-   
skolorna i planeringen i god tid. Vi ser gärna 
att varje förskola har en kontaktperson. Allt för 
att projektet skall få bästa möjliga förutsättnig-
nar att inkludederas i de teman och projekt ni 
arbetar med. 

HÖR AV ER så fort som möjligt huruvida ni 
har möjlighet att ta emot Elin på era schema-
lagda tider. Eller om ni har andra frågor och 
funderingar kring projektet.

Allt gott! 
Ida Feltzin
Kultursamordnare
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KONTAKT:
Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10

Sagodrama - schema HT  
 
 
Plats: På plats på eran förskola
Målgrupp: Barn födda 2015 och 2016 - förskolor på landsbygden.
Info: Barnen ska vara uppdelade i grupper på ca 10-15 barn. För workshoppen behövs ett rum 
med öppen golvyta. Pedagoger från förskolan förutsätts medverka.   
Kontakt: Vi önskar en kontaktperson från er förskola som tar kontakt direkt med dramapedagog 
Elin, minst två veckor innan besöket. elin.bothen.nystrom@edu.falkoping.se eller 0734-303308

Stenstorp, mån. v. 35-37
3 grupper

24 augusti
Gr. 1: Kl 8.30 - 9.15
Gr. 2: Kl 9.30 - 10.15
Gr. 3: Kl 10.30 - 11.15  

31 augusti 
Gr. 1: Kl 8.30 - 9.15
Gr. 2: Kl 9.30 - 10.15
Gr. 3: Kl 10.30 - 11.15  

7 september
Gr. 1: Kl 8.30 - 9.15
Gr. 2: Kl 9.30 - 10.15
Gr. 3: Kl 10.30 - 11.15  

Floby, mån. v. 38-40
Grupp 1-3

14 september
Gr. 1: Kl 8.30 - 9.15
Gr. 2: Kl 9.30 - 10.15
Gr. 3: Kl 10.30 - 11.15  

21 september 
Gr. 1: Kl 8.30 - 9.15
Gr. 2: Kl 9.30 - 10.15
Gr. 3: Kl 10.30 - 11.15  

28 september
Gr. 1: Kl 8.30 - 9.15
Gr. 2: Kl 9.30 - 10.15
Gr. 3: Kl 10.30 - 11.15  

Floby, mån. v. 41-43
Grupp 4-6

5 oktober
Gr. 4: Kl 8.30 - 9.15
Gr. 5: Kl 9.30 - 10.15
Gr. 6: Kl 10.30 - 11.15  

12 oktober 
Gr. 4: Kl 8.30 - 9.15
Gr. 5: Kl 9.30 - 10.15
Gr. 6: Kl 10.30 - 11.15  

19 oktober
Gr. 4: Kl 8.30 - 9.15
Gr. 5: Kl 9.30 - 10.15
Gr. 6: Kl 10.30 - 11.15  

Broddetorp, mån v. 45-47
2 grupper

2 november 
Gr. 1: Kl 9.00 - 9.45
Gr. 2: Kl 10 - 10:45

9 november 
Gr. 1: Kl 9.00 - 9.45
Gr. 2: Kl 10.00 - 10:45

16 november
Gr. 1: Kl 9.00 - 9.45
Gr. 2: Kl 10.00 - 10:45

Odensberg, mån v. 49-51
2 grupper 

30 november
Gr. 1: Kl 9.00 - 9.45
Gr. 2: Kl 10 - 10:45

7 december
Gr. 1: Kl 9.00 - 9.45
Gr. 2: Kl 10.00 - 10:45

14 december
Gr. 1: Kl 9.00 - 9.45
Gr. 2: Kl 10.00 - 10:45

Klinten i Vilske-Kleva, 
mån v. 49-51

30 november
Kl 12.30 - 13.15

7 december
Kl 12.30 - 13.15

14 december
Kl 12.30 - 13.15
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Kör för hela kroppen  
åk F  - Musikskolan

Tema: Åk F - Kroppen/ musik/ rytmik/rörelse

DET ÄR VIKTIGT att ni hör av er till  
Musikskolan 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

Varma hälsningar
Rob Coe

Det här projektet riktar sig till alla förskole-
klasser i Falköpings kommun. Eleverna kom-
mer under fyra lektioner att bli introducerade 
till en alldeles nyskriven liten saga på rim med 
tillhörande sånger. 

Vi sjunger och utforskar röstens möjlighe-
ter som tillsammans med rytm och rörelse 
skapar interaktiva, lustfyllda upplevelser. I en 
inkluderande och trygg lärmiljö får eleverna
upptäcka sin egen röst, utveckla språkförstå-
else, empati, socialt samspel och självkänsla.

Lärprocessen fortlöper mellan musikpedago-
gernas besök genom att låtmaterialet an-
vänds i klasserna. I slutet av läsåret avslutas 
projektet med en stor föreställning där elever-
na får uppträda på en scen tillsammans med 
elever i samma ålder från andra skolor.
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Kör för hela kroppen - schema HT
Plats: Tillgång till stor fri yta, om klassrum behöver bänkar vara undanplockade.
Målgrupp: Åk F
Info: Tillgång till piano eller keyboard behöver finnas. 40 min/lektion 
  
  

Om det finns särskilda behov i klassen eller om  
det finns annan information som ni vill meddela:  
helen.olausson@falkoping.se   
0515-88 54 79
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Musikal med musikskolan  
åk F & 1 - Musikskolan

Tema: Kroppen/ musik/ rytmik/rörelse

Musikskolan bjuder in alla förskoleklasser 
och år 1 i Falköpings kommun till en under-
hållande föreställning. Varmt välkomna till 
Musikskolans konsertsal!  
Busskostnaden ingår.

DET ÄR VIKTIGT att skolan hör av sig  till 
mig i god tid båda om ni kan eller inte kan 
komma till föreställningen.

Ni beställer bussar vid behov (busstransport 
är till för skolor på landsbygden) och ni  
ställer fakturan på: 
Kultur- och fritidssförvaltningen  
Att: Rob Coe, 521 81, Falköping.  
Märk fakturan med YY46001.

Tisdag 10 november

kl.08.45 Mösseberg åk f och 1

kl 09.45 Gudhem åk f och 1
 Broddetorp åk f och 1
 Gustaf Dalén åk f och 1

kl 11.30 Åttagården åk f och 1
 Dotorp åk f och 1
 Åsarp åk f och 1

Onsdag 11 november

08.45 Central åk f och 1
          Åsle åk f och 1

09.45 Vindängen åk f och 1
          Kinnarps åk f och 1

11.30 Vartofta åk f och 1
          Floby åk f och 1
          Odensberg åk f och 1

Hör gärna av er om ni har några funderingar.
Kreativa Hälsningar 
Rob Coe
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Tema: dans 

Dansäventyr!
åk 1 

Hör av er till Rob i god tid både om ni kan 
eller inte kan delta projektet.

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

I en serie av 4 dansworkshops kommer barn i 
åk 1 att skapa, uppleva och prova på dans till-
sammans 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 upp-
muntrar eleverna att i olika övningar våga mer, 
hitta sin balans, känna tillit och tilltro till andra. 
När eleverna får pröva, öva och lyckas stärks 
deras självförtroende och självkänsla. 

I övningarna får de också uppleva hur olika 
kroppar och förutsättningar stärker och kom-
pletterar varandra. Skolorna får inspiration för 
fortsatt arbete med gruppsammanhållning och 
rörelseaktiviteter.

Innehåll i kursen:
En dansupplevelse 
Dansutmaningar
Bygga fokus med övningar 
Hitta sig själv med dansen 
Samarbete med andra 
Våga mer

Vid frågor om schema hör av dig till Rob Coe:
robert.coe@falkoping.se 0700520155
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Dansäventyr  - schema HT

Plats: Gympasal eller annan öppet yta, musiksal eller liknande. Det går att göra i klassrummet om 
en stor öppen yta kan skapas. Vid problem att lösa lokal hör av er till Rob så försöker vi lösa det. 
Målgrupp: Åk 1
Info: En lärare är med i klassrumet under workshoppen.  
Varje tillfällen tar cirka 45 minuter.   
OBS! Skolan ska hör av sig i god tid till Rob om exakta schematider. Om tiden inte passar alls hör av 
er så tidigt som möjligt.  
  

Mösseberg 1a, 1b, 1c
Tisdagar mellan kl.08.00 - 12.00
8 september 
15 september 
22 september 
29 september 
 

Åttagård 
Torsdagar mellan 08.00 - 09.00
10 september 
17 september 
24 september
1 oktober

Dotorp
Torsdagar mellan 09.30 - 11.00
10 september 
17 september 
24 september
1 oktober

Central 1a, 1b, 1c
Tisdagar mellan kl.08.00 - 12.00
6 oktober 
13 oktober 
20 oktober 
3 november

Vindängen 1a, 1b
Torsdagar mellan kl.08.00 - 10.30
8 oktober 
15 oktober 
22 oktober 
5 november

Thorén Framtid
Torsdagar mellan kl.11.00 - 12.00
8 oktober 
15 oktober 
22 oktober 
5 november

Om det finns särskilda behov i klassen eller 
frågor om upplägget eller innehåll kontakta:
rafal.osmanovic@falkoping.se
0761161308
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Ekehagens Forntidsby
Forntidsdag 4 timmar - åk 3

Alla elever i årskurs 3 i Falköpings kommun 
erbjuds möjligheten att åka till Ekehagens forn-
tidsby utan kostnad.

Välkommen till Ekehagens Forntidsby 
säsongen 2020! Besöket i Ekehagen är ett
komplement till skolans undervisning om för-
historien, en lärodag. Störst vikt läggs
vid praktiskt arbete där eleverna lär genom att 
själva prova och göra egna erfarenheter.
Besöket kommer att innehålla matlagning, två 
olika hantverk och rundvandring.

Plats: Ekehagens forntidsby, Åsarp
www.ekehagen.se 

Tid: 4 timmar (9-13 eller 10-14)

Bokning av tid: kontakt nedan, 
eller 0515-88 67 60, ekehagen@falkoping.se
Skolsäsongen är under v. 35-42. 

Busskostnaden ingår och betalas av barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Tema : historia/upplevelse/skapa/kulturarv

KONTAKT:
Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Författarbesök 
Minette Lidberg och Jesper Jemark - åk 3

Tema: litteratur/läsa/skriva/illustration

Minette och Jesper har tillsammans skapat 
både bilderböcker och kapitelböcker. Minette 
skriver gärna om de små vardagliga händelser-
na i livet, händelser som kan ge stora avtryck, 
och leda till vänskap, gemenskap och förståel-
se. Jesper älskar kaffe; både att dricka och att 
måla med. Han använder nästan alltid kaffe 
och te i sina illustrationer. 

Eleverna får inblick i arbetet med att skapa 
böcker; hur en liten idé kan bli till en färdig be-
rättelse och hur man kan jobba med samspelet 
mellan text och bild. Jesper visar och berättar 
hur han arbetar från skiss till färdig illustration.

Vid besöket behövs en dator i klassrummet 
kopplad till en kanon för att visa bilder.

DET ÄR VIKTIGT att ni hör av er till mig i god 
tid både om ni kan eller inte kan ta emot  
Minette och Jesper.

Jesper och Minette kör egen bil och då  
behöva skolan inte hämta och lämna. 

Hör gärna av er om ni har några funderingar.

Varma hälsningar
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Författarbesök av Minette Lidberg  
och illustratören Jesper Jenemark - schema HT
Plats: Klassrummet på skolan
Målgrupp: Åk 3
Info: Varje klass har tidigare fått en bok av Minette och Jesper. Hör av er om böckerna inte nått 
fram till rätt person. Jesper och Minette kör egen bil och då behöver skolan inte står för transport.  
  

Om det finns särskilda behov i klassen 
eller om det finns annan information 
som ni vill, exempelvis i samband med 
transport: Meddela Jesper Jenemark 070-
576 94 22 
jesper_jenemark@hotmail.com

Måndag 12 oktober
08.30–09.15 Gudhem, åk 3
10.15–11.00 Broddetorp, åk 3
11.45–12.30 Thorén framtid, åk 3
13.00–13.45 Åttagård, åk 3 

Tisdag 13 oktober
08.30–09.15 Floby, åk 3
10.00–10.45 Odensberg, åk 3
12.00–12.45 Gustaf Dahlén, 3A
13.00–13.45 Gustaf Dahlén, 3B

Onsdag 14 oktober
08.00–08.45 Vindängen, 3A
09.00–09:45 Vindängen, 3B
10.30–11.15 Kinnarp, åk 3
12.15–13.00 Åsarp, åk 3

Torsdag 15 oktober
08.30–09.15 Vartofta, åk 3
10.00–10.45 Åsle, åk 3
12.15–13.00 Dotorp, 3A
13.00–13.45 Dotorp, 3B 

Fredag 16 oktober
08.00–08.45 Mösseberg, 3A
09.00–09.45 Mösseberg, 3B
10.00–10.45 Mösseberg, 3C
11.45–12.30 Central, åk 3
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Vikingakeramik 
Anna Wennerstrand & Falbygdens museum 

åk 4

Alla elever i åk 4 kommer att träffa keramikern 
och bildläraren Anna Wennerstrand för att till-
verka keramikkärl, inspirerade av vikingatidens 
hantverk. Från prel. 17 januari visas elevernas 
alster upp i museets utställningshall. Projektet 
hoppas vi både ger eleverna stolthet i att få 
visa upp sitt verk för allmänheten, men också 
en glädje i att sedan få med sig hem ett egen-
tillverkat bruksföremål.

Passet börjar med 30 minuters introduktion i 
design, form och teknik. Därefter delas klas-
sen upp i två delar. Ena gruppen har workshop 
med lera och tillverkning av kärlen medan den 
andra guidas om vikingatiden. Efter 45 min 
byts grupperna av så att alla får göra båda 
momenten. 

Tema : vikingar / hantverk / design

Efter avslutad workshop lämnas obrända 
keramikkärlen med Anna Wennerstrand för att 
brännas och glaseras. Ni bjuds in till vernissa-
ge för elevutställningen i slutet av januari.  
Prel. efter 21 februari, när utställningen har 
avslutats, kommer kärlen att finnas tillgängliga 
för att hämtas.  

HÖR AV ER i god tid huruvida ni kan eller 
inte kan delta i projektet. (Mindre justeringar 
tidsmässigt kan fungera, för att helt ändra dag 
gäller att det finns möjlighet att byta med an-
nan skola/klass. Inga andra dagar än de sche-
malagda finns tillgodo). 

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

Tveka inte att höra av er vid frågor och  
funderingar om projektet. 
Allt gott!
Ida Feltzin
Kultursamordnare / museipedagog
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KONTAKT:
Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10

Vikingakeramik åk 4 - schema HT

Plats: Falbygdens Museum
Målgrupp: Åk 4
Info:  2 timme - 45 min guidning / 1,15 timmes workshop
Då ena momentet av workshopen skall utföras i halvklass är det en fördel om en färdig 
gruppindelning finns klar innan passet.  Eleverna träffar keramiker Anna Wennerstrand 
och en pedagog från museet. 
 
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.

Onsdag 4 november
Kl 09.00 – 11.00 Odensberg
Kl 12.00 – 14:00 Central

Tisdag 10 november
Kl 09.00 – 11.00 Gustav Dalén 4A
Kl 12.00 – 14.00 Thorén framtid

Onsdag 11 november
KL. 09.00 – 11.00 Vartofta
Kl. 12.00 – 14.00 Vindängen 4A 

Torsdag 12 november
Kl. 09.00 – 11.00 Broddetorp
Kl. 12.00 – 14.00 Mösseberg 4A

Tisdag 24 november 
Kl. 09.00 – 11.00 Åsle
Kl. 12.00 – 14.00 Dotorp

Onsdag 25 november
Kl. 09.00 – 11.00 Kinnarp 4B
Kl. 12.00 – 14.00 Floby 

Torsdag 26 november
Kl. 09.00 – 11.00 Åttagård
Kl. 12.00 – 14.00 Mösseberg 4C

Tisdag 17 november
Kl. 09.00 – 11.00 Gustav Dalén 4B
Kl. 12.00 – 14.00 Gudhem

Onsdag 18 november
Kl. 09.00 – 11.00 Kinnarp 4A 
Kl. 12.00 – 14.00 Vindängen 4B

Torsdag 19 november
Kl. 09.00 – 11.00 Åsarp
Kl 12.00 – 14.00 Mösseberg 4B
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Författarbesök 
Torsten Bengtsson åk 5

Tema: litteratur/läsa/skriva

DET ÄR VIKTIGT att ni hör av er till Rob i god tid 
både om ni kan eller inte kan ta emot Torsten.

Hör gärna av er om ni har några funderingar.

Varma hälsningar
Rob Coe 
Kulturstrateg

Jag arbetar sedan ett 10-tal år tillbaka heltid 
som författare, men är utbildad special- 
pedagog och har under många år arbetat med 
elever som på ett eller annat sätt haft svårt  
att klara av sin skolgång.

Jag skriver övervägande barn- och ungdoms-
böcker men också faktaböcker och läromedel.

Jag gillar att skriva lättlästa, spännande 
böcker som ligger nära verkligheten så att 
barn- och ungdomar kan identifiera sig med 
handlingen i böcker. Då kan också läsas  
av de flesta.

Jag har också haft ett uppdrag som regional 
Läsambassadör i Jönköpings län under  
nästan tre år. 

Under mina besök i skolan brukar jag pre-
sentera mig själv och några av mina senaste 
böcker. Jag berättar spännande historier ur 
böckerna och inspirerar eleverna till att läsa 
och skriva egna berättelser. Jag ger också tips 
och idéer till lärarna hur de kan arbeta vidare 
för att få igång en läs- och skrivprocess som 
varar under en längre tid. Det blir även tillfälle 
för eleverna själva att få ställa frågor.  

Vid mitt besök behöver jag låna en dator i 
klassrummet kopplad till en kanon för att visa 
bilder. Jag brukar ha med mig ett USB-minne.
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Författarbesök av Torsten Bengtsson - schema HT
Plats: Klassrummet på skolan
Målgrupp: Åk 5
Info: Boken ´Mysteriet med den hemska sanningen´ är levererad till skolorna och varje klass i åk 
5 tillhandahåller ett exemplar. Hör av er om böckerna inte nått fram till rätt person. 
Skolorna står för hämtning/lämning av Torsten enligt schema. Kolla igenom detta noga så att det 
fungerar och är ordnat i tid till besöket! Ni som hämtar på hotellet på morgonen hör av sig direkt 
till Torsten och stämmer av. 

Om det finns särskilda behov i klassen eller om det 
finns annan information som ni vill meddela Torsten 
Bengtsson direkt går det bra att höra av sig till: 
torstenbengtsson@hotmail.com
076-205 44 92

Måndag 9 november
8.00–8.45 Vindängen 5A
9.00–9.45 Vindängen 5B
Personal från Vindängen skjutsar till Odensberg

10.30–11.15 Odensberg åk 5
Personal från Odensberg skjutsar till Floby

12.15–13.00 Floby åk 5 
Personal från Floby skjutsar till S:t Olofs hotell,  

St Olofsgatan 23B i Falköping 

Tisdag 10 november
8.30–9.15 Mösseberg 5A
9.30–10.15 Mösseberg 5B
10.30–11.15 Mösseberg 5C
12.00 -12.45 Central åk 5
13.15–14.00 Thorén framtid åk 5

Onsdag 11 november
Personal från Åsle hämtar på S:t Olofs hotell, S:t Olofsga-

tan 23B i Falköping

8.15–9.00 Åsle
Personal från Vartofta hämtar på Åsleskolan

10.00 - 10.45 Vartofta åk 5
Personal från Åsarp hämtar på Vartoftaskolan

12.00–12.45 Åsarp åk 5
Personal från Kinnarp hämtar på Åsarpskolan

13.30-14.15 Kinnarp
Rob hämtar på Kinnarpskolan och kör till hotellet

 

Torsdag 12 november
Personal från Gudhem hämtar på S:t Olofs hotell,

St Olofsgatan 23B i Falköping

8.30–9.15 Gudhem åk 5
Personal från Broddetorp hämtar på Gudhemsskolan

9.50–10.35 Broddetorp åk 5
Personal från Åttagård hämtar på Broddetorpsskolan

12.00–12.45 Åttagård åk 5

Fredag 13 november
Personal från Gustav Dalén hämtar på S:t Olofs hotell,

St Olofsgatan 23B i Falköping

9.00–9.45 Gustav Dalén 5A
10.00-10.45 Gustav Dalén 5B
Personal från Dotorpskolan  hämtar på Gustav dalén

12.30-13.15 Dotorp
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Globala Målen - Film 
Anders Stenholm -åk 7

I detta projekt används de 17 globala målen 
som utgångs punkt för tema och innehåll 
i det konstnärliga skapandet. Elever i Åk 7 
får uttrycka sina tankar, känslor, funderingar 
kring ett av de globala målen genom att skapa 
med film kameran. Lärare och elever bestäm-
mer själv vilken mål de ska jobba med utifrån 
vad som är mest relevant till skolans arbete 
just då. Koppla gärna projektet till läroplanen 
i de ämne som känns relevant och på så sätt 
använder det kreativa skapandet som en del i 
fortsatta skolarbeten kring målen.

De globala målen berör många ämnen och 
teman så som, sex och samlevnad, miljö och 
klimat och mänskliga rättigheter. 
https://www.globalamalen.se 

Tema: Film/samarbete/samhälle

I filmskapande workshops går eleverna igenom 
grunderna 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.

SKOLAN SKA SKICKA vilket mål de vill arbete 
med till anders@stnhlm.com minst 4 veckor 
innan besöket.

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

Hör gärna av er om ni har några funderingar.
Varma hälsningar

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

Globala målen, film - schema HT

Plats: Klassrummet på skolan
Målgrupp: Åk 7
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.

Tisdag 29/9
kl. 8.30–12 Kyrkerörsskolan 7A

Onsdag 30/9
kl. 8.30–12 Kyrkerörsskolan 7B

Torsdag 1/10
kl. 8.30–12 Kyrkerörsskolan 7C

Fredag 2/10
kl. 8.30–12 Kyrkerörsskolan 7D

Måndag 5/10
kl. 8.30–12 Kyrkerörsskolan 7E

Tisdag 6/10
kl. 8.30–12 Kyrkerörsskolan 7F

Onsdag 7/10
kl. 8.30–12 Kyrkerörsskolan 7G

Torsdag 8/10
kl. 8.30–12 Kyrkerörsskolan 7H

Fredag 9/10
kl. 8.30–12 Floby skola 7A

Måndag 12/10
kl. 8.30–12 Floby skola 7B

Tisdag 13/10
kl. 8.30–12 Gudhemsskolan åk. 7

Onsdag 14/10
kl. 8.30–12 Thorén Framtid åk. 7

Torsdag 15/10 
kl. 8.30–12 Kinnarpsskolan åk. 7

Måndag 19/10
kl. 8.30–12 Gustaf Dahlénskolan 7A

Tisdag 20/10
kl. 8.30–12 Gustaf Dahlénskolan 7B

Onsdag 21/10
kl. 8.30–12 Vartoftaskolan 7A

Torsdag 22/10
kl. 8.30–12 Vartoftaskolan 7B

Om det finns särskilda behov i klassen eller om ni vill meddela 
Anders Stenholm information direkt går det bra att höra av sig till  
0730-98 00 21 eller anders@stnhlm.com
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Globala Målen - Serier 
Yvette Gustafsson - åk 8

I detta projekt används de 17 globala målen som 
utgångs punkt för tema och innehåll i det konst-
närliga skapandet. Elever i Åk 8 får uttrycka sina 
tankar, känslor, funderingar kring ett av de globa-
la målen genom att skapa serier tidningar. Lärare 
och elever bestämmer själv vilken/vilka mål de 
ska jobba med utifrån vad som är mest relevant 
till skolans arbete just då. Koppla gärna projektet 
till läroplanen i de ämne som känns relevant och 
på så sätt använder det kreativa skapandet som 
en del i fortsatta skolarbeten.

De globala målen berör många ämnen och 
teman så som, sex och samlevnad, miljö och 
klimat och mänskliga rättigheter. 

Med de 17 globala hållbarhetsmålen som ut-
gångspunkt får eleverna göra egna serier som 
utgår från både fakta kring ämnet där de också 
har möjlighet att uttrycka sina egna tankar och 
känslor kring ämnet.
Under en heldag får eleverna tillsammans med 
en serieillustratör göra sina egna serier och 
fördjupa sig i tecknings tekniker och berättar-
kunskaper. Alla ska känna att det inte behöver 
vara så svårt att rita och berätta och att alla kan! 
Målet är att de ska ha ett underlag som de kan 
jobba vidare med ur ett konstnärligt, språkligt 
och naturvetenskapligt perspektiv.

Elevernas serier kan senare användas som 
diskussionsunderlag och/eller en egen redo-
visning av kunskaper kring det aktuella målet, 
de är även en viktig del i t.ex. bildanalys kring 
samhällsfrågor. www.globalamalen.se

SKOLAN SKA SKICKA vilket mål de vill arbete 
med till yvette.gustafsson@gmail.com  
minst 4 veckor innan besöket.

HÖR AV ER till Rob i god tid både om ni kan 
eller inte kan delta i projektet.

Hör gärna av er om ni har några funderingar.
Varma hälsningar // Rob Coe

Tema: Serier/samhäll



SIDA 24

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

Globala målen, serier - schema HT

Plats: Klassrummet på skolan
Målgrupp: Åk 8
Info: Skolan ska skicka vilket/vilka mål de vill arbete med till yvette.gustafsson@gmail.com  
minst 4 veckor innan besöket. Om tiden inte fungera alls hör av er så tidigt som möjligt.

Om det finns särskilda behov i klassen eller om ni vill meddela 
Yvette Gustafsson information direkt går det bra att höra av sig till   
yvette.gustafsson@gmail.com 

Måndag 2/11

Tisdag 3/11
kl. 9.00–15.00 Kyrkerörsskolan 8A

Onsdag 4/11
kl. 9.00–15.00 Kyrkerörsskolan 8B

Torsdag 5/11
kl. 9.00–15.00 Kyrkerörsskolan 8C

Fredag 6/11
kl. 9.00–15.00 Kyrkerörsskolan 8D

Måndag 9/11
kl. 9.00–15.00 Kyrkerörsskolan 8E

Tisdag 10/11
kl. 9.00–15.00 Kyrkerörsskolan 8F

Onsdag 11/11
kl. 9.00–15.00 Kyrkerörsskolan 8G

Torsdag 12/11
kl. 9.00–15.00 Kyrkerörsskolan 8H

Fredag 13/11
kl. 9.00–15.00 Floby skola 8A

Måndag 16/11
kl. 9.00–15.00 Floby skola 8B

Tisdag 17/11
kl. 9.00–15.00 Gudhemsskolan åk. 8

Onsdag 18/11 
kl. 9.00–15.00 Kinnarpsskolan åk. 8A

Torsdag 19/11
kl. 9.00–15.00 Kinnarpsskolan åk. 8B

Tisdag 23/11
kl. 9.00–15.00 Gustaf Dahlénskolan 8A

Onsdag 24/11
kl. 9.00–15.00 Gustaf Dahlénskolan 8B

Torsdag 25/11
kl. 9.00–15.00 Vartoftaskolan 8A

Fredag 26/11
kl. 9.00–15.00 Thorén Framtid åk. 8



SIDA 25

Dansglädje
Pablo - särskolan

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

Hör av er till Rob i god tid både om ni kan eller inte kan delta projektet:
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Hör gärna av er om ni har några funderingar.  
Varma hälsningar, Rob Coe

I en serie av 4 dansworkshops kommer barn i 
grundsärskolan på regnbågen och kyrkerör få upp-
leva och prova på dans tillsammans med danspe-
dagogen Pablo.  

Eleverna komma att få prova på olika rörelse och 
dansdiscipliner utifrån sina egna förutsättningar 
. Här ska eleverna ges möjlighet att hitta egna 
uttryckssätt. Danspedagogen uppmuntrar elever-
na att i olika övningar våga mer, hitta sin balans, 
känna tillit och tilltro till andra. När eleverna får 
pröva, öva och lyckas stärks deras självförtroende 
och självkänsla. 

I övningarna får de också uppleva hur olika kroppar 
och förutsättningar stärker och kompletterar varan-
dra. Skolorna får inspiration för fortsatt arbete med 
gruppsammanhållning och rörelseaktiviteter.

Under början av höstterminen ska projektets inne-
håll skapas i samarbete mellan grundsärskolan och 
danspedagogen Pablo. 

Tema: dans 
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Dansglädje, Schema HT 
 

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 höstterminen för att diskutera  
upplägg och innehåll.

   
  
  

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

Lilla rubinen (1 grupp)
Tisdagar mellan kl.08.30 - 09:15
10 november 
17 november 
24 november 
1 december

Rengbågen
Tisdagar mellan kl.10:00 - 11:00 (2 grupper)
10 november 
17 november 
24 november 
1 december

Kyrkerör särskolan (1 grupp)
Torsdagar mellan kl.08.30- 09.15
12 november 
19 november 
26 november 
3 december
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Författarbesök 
Pär Sahlin - åk 8

Tema: litteratur/läsa/skriva

Jag kommer under mitt författarbesök prata 
om mitt skrivande och mina böcker. Bland 
annat kommer jag att tala om skrivprocessen 
och visa hur jag arbetar med personer,  
miljöer, berättartekniska knep och den  
dramaturgiska kurvan för att skapa  
struktur och känsla i texten. 

Under samtalet kopplar jag hela tiden till elev-
ernas egna läsande och skrivande. Samtalet 
utgår från den första boken om Nadir, Nadir 
och ingen annan. Det är en lättläst  
ungdomsbok som handlar om vänskap,  
kärlek, simning, kulturkrockar, utanförskap 
och integration. 

DET ÄR VIKTIGT att ni hör av er till Rob i god 
tid både om ni kan eller inte kan ta emot Pär.

Hör gärna av er om ni har några funderingar.

Varma hälsningar
Rob Coe 
Kulturstrateg
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Schema 
Författarbesök av Pär Sahlin 
Plats: Klassrummet på skolan
Målgrupp: Åk 8
Info: Tillgång till dator (med Powerpoint) och projektor behöver finnas i klassrummet.  
Boken ´Nadir och ingen annan´ levereras till skolorna och varje klass i åk 8 tillhandahåller ett  
exemplar. Skolorna står för hämtning/lämning av Pär enligt schema. Kolla igenom detta noga så 
att det fungerar och är ordnat i tid till besöket! Ni som hämtar på hotellet på morgonen hör av 
sig direkt till Pär och stämmer av. 

Om det finns särskilda behov i klassen eller om 
ni vill meddela Pär Sahlin information direkt går 
det bra att höra av sig till:  
par.sahlin@gmail.com  
070-352 81 66 

Torsdag 5 november
Personal från Floby hämtar på S:t Olofs hotell,

St Olofsgatan 23B, Falköping

8.30–9.15 Floby 8A
9.30–10.15 Floby 8B
Personal från Thorén Framtid hämtar i Floby

11.00–11.45 Thorén framtid åk 8

Fredag 6 november
Personal från Kinnarp hämtar på S:t Olofs hotell,

St Olofsgatan 23B, Falköping

9.00–9.45 Kinnarp åk 8
10.00-10.45 Kinnarp åk 8
Personal från Vartofta hämtar i Kinnarp

13:00-13.45 Vartofta åk 8  
Rob hämtar i Vartofta och kör till tåget

Måndag 2 november
8.30–9.15 Kyrkerör 8A
9.30–10.15 Kyrkerör 8B
10.30–11.15 Kyrkerör 8C
12.30–13.15 Kyrkerör 8D

Tisdag 3 november
8.30–9.15 Kyrkerör 8E
9.30–10.15 Kyrkerör 8F
10.30–11.15 Kyrkerör 8G
12.30–13.15 Kyrkerör 8H

Onsdag 4 november
Personal från Gustav Dalén hämtar på S:t Olofs 

hotell, St Olofsgatan 23B, Falköping 

8.30–9.15 Gustav Dahlén 8A
9.30–10.15 Gustav Dahlén 8B
Personal från Gudhem hämtar  

på Gustav Dalén,

11:30–12:15 Gudhem åk 8
Rob hämtar i Gudhem och kör till hotellet
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Intryck  
Avtryck och Uttryck 
Drama om demokrati och språk

 Dramapedagog Elin Bothén Nyström - gymnasiet

Inför hösten presenterar vi ett dramaprojekt 
för IM-programmet i sammarbete med en 
grupp från ett övrigt nationellt program. 
Utifrån ett gemensamt tema, aktuellt för 
eleverna, går vi in i en estetisk lärprocess. 
Teman att arbeta med kan vara exempel-
vis identitet, demokrati, kärlek, minnen 
och drömmar, dåtid-framtid. Utifrån temat 
skapar gruppen en föreställning, perfor-
mance, utställning eller antologi. Detta med 
avstamp i frågeställningar, texter, improvisa-
tioner, rollspel och samtal. 

Arbetsformerna kommer att präglas av dia-
log, medskapande och delaktighet. Stor vikt 
kommer att läggas på att skapa ett klimat för 
att våga testa och undersöka. En förhoppning 
är att ungdomarna skall ges ett (politiskt) 
rum, där de får möjlighet att utbyta erfaren-
heter och tankar kring identitet, samhälle, 
framtidsvisioner och påverkan. En annan 
viktigt del handlar om att hjälpa eleverna att 
komma bort ifrån ett tankemönster där det 
endast finns en sanning och ett rätt svar. 

Projektet kommer att bedrivas i samarbete 
mellan ämneslärare från de olika klasserna 
och dramapedagog. Förutom dramapedago-
giska metoder kommer andra viktiga kom-

ponenter att vara läsande, producerande och 
analyserande av olika typer av texter tillsam-
mans med inslag av musik bild och rörlig bild.

Ett av projektets syften är att möjliggöra 
inkludering och integration inom ramen för 
skolans verksamhet. Det ger eleverna möj-
lighet att reflektera och samtala kring skillna-
der i föreställningsvärldar och erfarenheter 
och på så sätt bearbeta klyftor i synsätt och 
normer. Projektet vill vaska fram och syn-
liggöra ungdomars berättelser, och belysa 
olika perspektiv. Ett annat syfte handlar om 
att utveckla estetiska uttryck som ett sätt att 
göra sin röst hörd och ett verktyg för att ta 
del i och påverka samhällslivet.

Tema : Demokrati, estetiska läroprocesser, 
integration, språkutveckling

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

Målgrupp: IMS + övrigt nationellt prog.
Utifrån kontakt och implemetering under juni/augusti. 

Info: 40 timmar undervisning under höstterminen (exempelvis 
2,5 timmar i veckan, måndagar efter 12). 

Eleverna får delvis gemensam undervisning inom ramen för 
svensk- eller samhällskunskapsämnet. Projektet sker i  
samarbete mellan dramapedagog och ämneslärare,  
och följer aktuella kursplaner. 
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KONTAKT:
Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10

Globala målen 
17 filmer för 17 mål - filmpaket för gymnasiet 

Under hela året 2020 har alla pedagoger på 
Ållebergsgymnasiet tillgång till ett filmpaket 
från filmcentrum. Det är 17 filmer som var 
och en tar upp ett av de Globala målen. Ni 
streamar dessa i klassrum eller aula i de sam-
manhang ni själva väljer. Till varje film finns 
en handledning som beskriver filmen och ger 
tips på frågor att arbeta med.  

Filmerna är utvalda av filmcentrum för att 
passa den målsättning de är satta att illustrera 
– ge perspektiv, referenser och kontext  – men 
också för att de visar just målens samhörighet 
och ömsesidiga beroenden. 

HÅLLBAR UTVECKLING KRÄVER ENGAGEMANG – 
film ger perspektiv, rör och berör.

 

GÖR SÅ HÄR:
1. Gå in på www.filmcentrum.se
2. Logga in (högra hörnet):
Användarnamn: ida.feltzin@falkoping.se
Lösen: Falkoping2020
3. Sök på filmernas titlar i filmväljaren
4. Klicka på ”Se online”

Handledning och information om filmerna 
hittar ni i mappen: "Globala målen - 17 filmer". 

Om globala målen och agenda 2030: 
https://filmcentrum.se/cms/globalamalen 

Trailers och info om filmerna: 
https://preview.mailerlite.com/e2q5k1/1114436805081433135/s8u8/

Tema : hållbar utveckling, film
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KONTAKT:
Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 114 67 10

Under hösten kommer vi erbjuda en föreläsning riktad mot eleverna på gymnasiet. Tidigare har 
eleverna fått lyssna på Christina Richardsson - "Från gatan i Sao Paulo till Vindeln i Västerbotten", 
journalisten Alexandra Pascalido och Håkan Svensson - sveriges enda sjukgymnast med CP-skada. 

Än så länge är höstens namn inte klart. Men vi återkommer inom kort med mer info och datum! 
Platsen blir som vanligt Stadsteatern. En lokal där över 500 elever får plats. Föreläsningen kommer 
att arrangeras tillsammans med Språkvän. 

Håll utkik! All information når er via Elin Odh, studentsamordnare/kulturombud.
Allt gott! Hälsningar Ida Feltzin, kultursamordnare 

Föreläsning för gymnasiet
Stadsteatern - gymnasiet

Tema : Föreläsning - identitet, värdegrund,  
självkänsla, livsberättelse, samhälle...
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KONTAKT:
Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155

Märken Avtryck och  
Konst i det offentliga rummet 

Konstpedagog Dano Willhelmsson

Projektet startar med en stadsvandring om 
stadens historia och byggnader. Fokus blir 
på offentlig konst, skulpturer och mura-
ler (gatukonst) och andra avtryck som vi 
människor lämnar efter oss på olika sätt. 
Dano berättar om konstnärerna som ska-
pat verken, och historien bakom motiven 
de valt att dela med sig av här i Falköping. 
Vandringen tar även upp graffiti och gatu-
konst mer generellt, ur ett konsthistoriskt 
perspektiv - ”från TAKI 183 till BANKSY”. 
Eleverna presenteras för olika stilar och 
sätt att skapa konst i det offentliga rum-
met.

Med avstamp i stadsvandringen fortsätter 
projektet med praktiska workshops och 
elev-diskussioner. Stor vikt kommer att 
läggas på hur man använder staden på 
olika sätt, och vilka som får ”ta plats” i det 
offentliga rummet. Ska det finnas konst? 
Borde det bara finnas reklam? Kanske 
inget? Projektet har ett konkret mål i att 
klassen/gruppen tillsammans ska skapa 
ett konstverk som ska synas i det offentliga 
rummet. Det kan komma att handla exem-
pelvis om en muralmålning eller posters. 
Genom att eleverna får möjlighet att själva 
uttrycka något skapas förutsättningar för 
diskussioner kring vad man VILL säga nu 
när chansen getts, och vad FÅR man säga?

Syftet med projektet är att eleverna ska 
få med sej ett nytt sätt att se på staden 
omkring sej, att uppskatta konstverket man 
kanske haft som mötesplats i många år 
men aldrig riktigt tittat på. Förhoppnings-
vis väcks tankar som varför en parkbänk 
är placerad på ett visst ställe, och vem 
som bestämmer om det offentliga rum-
met. Eleverna ges verktyg för att förstå och 
tolka  olika sätt att använda det offentliga 
rummet, och får lära sig vägar in i att själva 
använda det. 

Projektets ram är konst och konsthistoria. 
Det knyter även tydligt an till en mängd te-
man inom samhällskunskapen som demo-
krati, yttrandefrihet, samhällsdebatt, makt 
och inflytande. 

Tema : Konst, samhällskunskap, yttrandefrihet, historia
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Plats: I staden, samt på plats i skolan  
(detaljerat schema skickas ut till berörda klasser).

Målgrupp: SA20, SA19 och SA18 
Totalt 6 grupper.

Info: Workshop i 4 delar, ca 2 timmar per pass: 
Tillfälle 1: stadsvandring 
Tillfälle 2 och 3: workshops med diskussioner,  samt förberedelser  
inför skapandet av ett eget konstverk i offentlig miljö.
Tillfälle 4: uppförande av offentligt verk. 

Schema: Sätts tillsammans med berörda lärare,  
utifrån grundförslaget nedan:
Onsdagar, en grupp fm. och en grupp em. 
V. 37 - 40: Grupp 1 + 2
V. 41,42, 46 och 47: Grupp 3 + 4
V. 48 - 51: Grupp 5 + 6  

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 ar-
betsmaterial 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 huvud- 
biblioteket och filialer) 
Bokpåsar, boklådor, temabackar som  
pedagog beställer utifrån tema,  
läsnivå med mera. 
Obs! Busskostnaden ingår ej!

RESESTÖD!
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 vårterminen. Pengarna 
räcker inte till alla. Följande kriterier gäller:  

• Besöket måste vara till en naturarvs- 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.

FLER KULTURERBJUDANDEN FÖR SKOLOR


