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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 utveck-
lar 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 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 gymna-
siet kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur 
och övrigt kulturutbud som en källa till kun-
skap,  
självinsikt och glädje samt kan hämta  
stimulans ur kulturellaupplevelser och  
utveckla estetiska värden”
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Kulturombudsträffar

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

Alla elever är garanterade minst en kultur-
upplevelse 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 2020 om vilka 
upplevelser och skapandeprojekt de skulle 
vilja ha i skolan samt vilket tema eller ämne 
det skulle kunna kopplas till. Kulturstrategen 
har sedan tagit fram ett programförslag och 
disktureat den med Kulturombud. 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 
fungerar som ett verktyg för att öka förståelse 
för sig själv och andra. Kultur skapar nyfi-
kenhet 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 21/22! 
Under vårtermin bjuds på kultur i form av dans, musik, konst, teater, 
litteratur och konsert! 

Under vår termimen ska vi har två kulturombudsmöten där vi 
utvärderar årets aktiviteter och blicka framåt till hösten 2022. 
Infomation om tid och datum skickas ut i början av vårtermin. 



sida 4

Föreställning med Ayla 
Kabaca som läser och gestal-
tar berättelserna om Alfons 
Åberg. 

Ayla är känd bland många 
barn för sitt arbete på bland
annat SVTs Barnkanalen, 
med Barnens Allsång på 
Skansen samt turnerande
föreställningar.
 

Temat är kamratskap och 
innehåller titlarna Alfons och 
odjuret, Vem räddar Alfons 
Åberg? och Där går TJUV-
Alfons.

"Vem ställer upp när det 
kommer stora grabbar som 
skjuter med vattenpistol? 
Är det den osynlige Mållgan 
eller är det hans nya kompis 
Viktor?" 

"Ett odjur gömmer sig under 
sängen när Alfons ska sova. 
Det verkar som det kan ha 
något att göra med att han 
slog en som var mindre." 

"Nyckeln till kojan är borta. 
Är den stulen? Ryktet sprids 
i området att Alfons är en 
TJUV!"

KOMPIS MED 
ALFONS ÅBERG?

Föreställning - Förskolan,  tätort

Målgrupp: Förskolor i tätort, barn födda 2016 och 2017
OBS: för de förskolor som INTE var på föreställningen Mamma Mu HT2021
Plats: Folkets Park
När: 6 april, kl 9.15 och 10.45
Längd: 45 min. 
Bokning: via bokningslänk eller maila.
https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se/default.aspx?campaign=eb7d037e-b8a2-4f35-a154-99b874aea8fb

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 ???

https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se/default.aspx?campaign=eb7d037e-b8a2-4f35-a154-99b874aea8fb


Vad är en bra kompis och hur 
är man en bra kompis? 
Går det att visa det med en 
målning, 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 ut-
går från känslan av vänskap 
för att försöka att måla något 
som beskriver vad vi känner 
eller tänker på. 

Ett avskillt rum för skapande 
behövs vara förberett.  Har 
ni svårt att hitta en plats att 
vara på, hör av er så ser vi hur 
det går att lösa. 

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

Hör av er så snart som möj-
ligt och meddela huruvida ni 
har möjlighet att delta eller 
inte. 

Kompisar - 
kärlek börjar aldrig med bråk 

Skapande - Förskolan,  landsbygd 

Målgrupp: Förskolor på landsbygd, barn födda 2016 och 2017
Plats: På plats på respektive förskola
När: Måndagar enligt schema hela vårterminen 2022
Längd: 2x 45 min

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

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???
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Schema på nästa sida >>
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Odensberg (36)
Mån 17/1  1: 9.00-9.45 
+ 24/1  2: 10.00-10.45
  3: 11-11.45 
 
Gudhem (29) 
Mån 31/1 1: 8.30-9.15 
+ 7/2  2: 9.30-10.15 
 
Broddetorp (16)
Mån 31/1 11.00-11.45
+ 7/2 
   
Kinnarp (38) 
Mån 21/2 1: 9.00-9.45
+ 28/2   2: 10.00-10.45 
  3: 11.00-11.45 
 

Floby (47) 
Mån 2/5 1: 9.00-9.45 
+ 9/5  2: 10.00-10.45  
  3: 11.00-11.45 

Åsarp (29) 
Mån 16/5 1: 8.30-9.15 
+ 23/5  2: 9.30-10.15
  
Yllestad (9) 
Mån 16/5 11:00-11:45
+ 23/5

Gottepåsen (36) 
Mån 23/5 1:  9.00-9.45 
+ Fre 30/5 2: 10.00-10.45  
  3: 11.00-11.45 
 
 

Glädjens, Borgunda (8) 
Mån 7/3 9.00-9:45
+ 14/3   

Lantis i Dala (13) 
Mån 7/3 11.00-11.45
+ 14/3     
  
Vartofta (21) 
Mån 21/3 1: 8.30-9.15 
+ 28/3  2: 9.30-10.15
  
Åsle (16) 
Mån 21/3 11.00-11.45 
+ 28/3  

Stenstorp (41) 
Mån 4/4 1: 9.00-9.45 
+ 25/4  2: 10.00-10.45
  3: 11.00-11.45 
 

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

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. 

Kompisar - 
kärlek börjar aldrig med bråk 
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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.

Lektion 1 och 4 sker live till-
sammans med Kulturskolans 
pedagoger, lektion 2 och 3 
sker digitalt. 

I slutet av läsåret avslutas pro-
jektet med en stor föreställning 
där eleverna får uppträda på en 
scen tillsammans med elever i 
samma ålder från andra 
skolor.

Har ni frågor om innehåll kon-
takta: emma.ferm@falkoping.se 

Kör för hela kroppen
Kulturskolan - åk f

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

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

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155
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”Djurens Olympiad” : I skogen 
har djuren samlats för att förbe-
reda sig för en olympiad. Men 
vilket av djuren är egentligen det 
bästa? Följ med på denna spän-
nande resa! 

Elever och lärare från Kultursko-
lan framför ”Djurens Olympiad” 
för kommunens alla f-klasser 
och alla i årskurs 1. 

Detta kommer att ske 24/5 & 
25/5 i konsertsalen på Kultursko-
lan. 

Tid & dag 
skickas ut senare under våren.

Varmt välkomna till Kultursko-
lans konsertsal.
 

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 

 

Kulturskolan

Plats: Kulturskolans konsertsal 
Målgrupp: Åk F och 1
Info:  busskostnaden ingår.
När:  24/5 & 25/5 - mer info om tid kommer senare under våren.

Kontakt: Rob Coe
robert.coe@falkoping.se eller 070 05 20 155
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I en serie av 3 
dansworkshops kommer 
barn i åk 1 att skapa, uppleva 
och prova på dans tillsam-
mans med danspedagogen 
Pablo.  Eleverna komma 
att få prova på olika rörelse 
och dansdiscipliner så som 

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

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

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

Dansäventyr
ÅK 1

Plats: Gympasal eller annan öppet yta, musiksal eller liknande. 
Målgrupp: Åk 1
Info:  40 minuter, x 3 tilfällen, eleverna ska har med sig gympa kläder. En lärare är med 
i klassrumet under workshoppen. Vid justering av schema kontakta danspedagogen 
Pablo. 
rafal.osmanovic@falkoping.se
0761161308

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

Schema på nästa sida >>



Gustaf Dalén – 1a och 1 b
Tisdagar mellan kl.08.30 - 
12.00 (tid 
justeras i samråd med Pablo)
18 januari
25 januari
1 februari

Odensberg
Torsdagar kl. 08.40 – 09.20
20 januari
27 januari
3 februari

Floby
Torsdagar 
1a kl. 11.25 – 12.05
1b kl. 12.15 - 12.55
20 januari
27 januari
3 februari

Broddetorp
Tisdagar 08.10– 09.00
15 mars
22 mars
29 mars

Gudhem
Tisdagar mellan 10.00 – 10.40
15 mars
22 mars
29 mars

Kinnarp -
Tisdagar mellan 10.00 – 10.40
22 februari
1 mars
8 mars

Åsarp 
Tisdagar mellan 11.30 – 12.10 
22 februari
1 mars
8 mars

Åsle
Torsdagar 10.00 – 11:00
24 februari
3 mars
10 mars

Vartofta 
Torsdagar mellan 11.50 – 12.30
24 februari
3 mars
10 mars

sida 10

Dansäventyr 
Åk 1

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

Om det finns särskilda behov i klassen eller frågor om upplägget, 
innehåll eller schema kontakta: 
rafal.osmanovic@falkoping.se
0761161308
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Äntligen har vi möjlighet att 
komma och hälsa på i era klas-
ser! 

Under vecka 10  kommer Kul-
turskolan ut till alla i årskurs 2. 
Vi kommer att presentera 
vad vi kan erbjuda på Kultur-
skolan. Under besöket kommer 

ni bli inspirerade av kulturskole-
elever som går just på din skola! 

Vi kommer att erbjuda någon 
form av öppet hus på Kultur-
skolan i nära anslutning till våra 
besök i klasserna. 

Inbjudan och schema skickas 
ut av Kulturskolan i början av 
vårterminen. 

För att se hela Kulturskolans utbud 
besöka;

Kulturskolan Inspirera 
och Informera

Plats: Klassrummet på resp.skola
Målgrupp: Åk 2
Info:  schema skickas ut av kulturskolan 
När: Våren 22 - vecka 10

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

https://www.falkoping.se/kulturskolan/utbud

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

https://www.falkoping.se/kulturskolan/utbud


sida 12

Det här projektet riktar sig till alla 
elever i åk 4 och 5 i Falköpings 
kommun. Eleverna kommer under 
vårterminen att bli introducerade 
till några sånger med tillhörande 
musikbakgrunder, lektionsförslag 
m.m. som sedan används regel-
bundet både under musiklektioner 
och under övrig skoltid. 

Syftet är att öka barnens sånggläd-
je, 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 en 
gemensam digital avslutning där 

elever från alla deltagande skolor 
är med och sjunger tillsammans.

Har ni frågor kontakta
emma.ferm@falkoping.se
matilda.mickeler@edu.falkoping.se
 

Fyrfemmornas kör
Kulturskolan 

Målgrupp: åk 4 - 5
Info:   Kulturskolan har under hösten varit i kontakt med de klasser som har hört av sig. Har 
ni missat detta erbjudanade? Kontakta Emma eller Matilda; emma.ferm@falkoping.se
matilda.mickeler@edu.falkoping.se
När:  Vårterminen 2022

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

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???
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Projekt Danstimmen är en aktivitet 
skapad för att aktivera  eleverna 
båda fysiskt och mentalt. Med enk-
la 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 ge-
nom dansen.

Innehåll : uppvärmning, prova på 
olika dans tekniker, kort koreografi, 
dans lek och freestyle.
 

Danstimmen
 

Målgrupp: åk 5
Info: Skolan kontakta Pablo direkt för att bokar dag och tid. 
När: Tisdagar mellan kl.08.00 - 12.00 och torsdagar mellan kl.08.00 - 14.00. Bokningsbart 
från 5 april tom 2 juni 2022.

rafal.osmanovic@falkoping.se
0761161308

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

ÄNMÄLA klassens INTRESSE 
allt delta i projektet genom 
att maila till 
robert.coe@falkoping.se 
senast ???
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Har er skola ett bollplank eller 
en liten bod på skolgården som 
skulle behöva lite färg?

Vi får testa att vara graffitimåla-
re för en dag och tillsammans 
kommer vi på ett ord som kan 
hjälpa till att skapa god stäm-
ning på skolan. Ni kanske har 

sk. värdeord eller något annat 
tema ni jobbar kring på just er 
skola. 

I denna workshop får ni lära 
er grunderna kring hur en kan 
bygga upp en målning och 
testa att måla med sprejburkar i 
stort format.

Vi kan måla direkt på något be-
fintligt eller måla på skivor som 
kan monteras någonstans.
 

Bollplank 
Dano

Målgrupp:  ÅK 6 
Info:  120 minuter. Skolan bokar själv genom att klicka på länken nedan
När: FM tisdag eller onsdag mars - maj. 

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

Klicka HÄR för att bokar - Bollplank

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

https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=c01d499e-bd99-43d7-a9e7-1f9525cb34b9


Ofta när jämställdhet adresse-
ras framstår det som enbart en 
angelägenhet för kvinnor, men 
det angår oss alla i högsta grad. 

Många av de normer som bidrar 
till det befästs i tidig ålder – i en 
ålder då de flesta är öppna för 
förändring. Mäns våld drabbar 
kvinnor, män själva och andra 
män. 

Museet tillsammans med 
Öppen Ungdomsverksamhet 
bjuder in alla åk sjuor att jobba 
med temat mansnormer!

Eleverna jobbar med 
workshopen "Machofabriken" 
ledd utav fritidsledare. En stor 
del av arbetet sker på plats i ut-
ställningen "Schyssta killar" som 
de alltså samtidigt tar del av.

Buss för skolor på landsbygden 
ingår - ni bokar er buss själva 
och ställer fakturan till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen
Att: Ida Feltzin
52181 Falköping.
Märk fakturan med YY46004.

Machofabriken
Ett metodmaterial för praktiskt 
arbete för jämställdhet och mot 
våld tillsammans med unga. 
Filmerna och övningarna erbjuder 
verktyg att utforska och reflektera 
kring förväntningar, attityder och 
begränsningar utifrån destruktiva 
könsroller.
https://machofabriken.se/

Schyssta Killar - Vad är en schysst 
kille egentligen?

Alla förlorar på patriarkatet men 
om män förlorade mer än de vann 
hade de redan gjort revolution.
En skulptur. Sex stycken textila 
målningar. Ett ljudverk. En bok. 
https://www.schysstakillar.nu/

Vad är manligt?  
Öppen Ungdomsverksamhet och Falbygdens Museum

Workshop och utställning - ÅK 7

Målgrupp: Åk 7
Plats: Falbygdens museum
När: 28 februari - 22 mars (prel. mån-tis, fre)
Tid: 2 h
Schema: Varje klass bokar själva sitt pass.
Anmäl din klass till ida.feltzin@falkoping.se
så mailas bokningslänk.

Kontakt: Ida Feltzin
ida.feltzin@falkoping.se eller 076 11 46 710

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

SCHYSSTA 
KILLAR
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https://kulturfalkoping.actorsmartbook.se//default.aspx?campaign=c01d499e-bd99-43d7-a9e7-1f9525cb34b9
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Elever i utvalde klasser på 
Högstadiet Centrum ska jobba 
tillsammans med konstnären 
Ea Ten Kate för att skapa textil 
konst som ska hängas i skolans 
offentliga miljö. 

Konst på Kyrkerör  
Ea Ten Kate

Målgrupp: Utvalde klasser - Högstadiet - Högstadiet Centrum
Plats: Högstadiet 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 ???



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 ???

Shyssta Killar
- utställning på Falbygdens museum 

Schyssta Killar - Vad är en 
schysst kille egentligen?
Alla förlorar på patriarkatet 
men om män förlorade mer än 
de vann hade de redan gjort 
revolution.
En skulptur. Sex stycken textila 
målningar. Ett ljudverk Lyssna. 
En bok.

För att möta en problematik vi 
identifierat i samhället visar 
Falbygdens museum utställ-
ningen Shyssta Killar. 
Samtliga skolor är välkomna att 
gratis boka in sig för ett besök. 

Möjigheten finns också att boka 
in en worskshop där vi jobbar 
med citat och känslor utifrån 
utställningen. 
Möjigt i mån av tid och plats i 
utställningshallen!

Både inför självständigt 
besök och workshop behöver 
ni kontakta mig för att boka in 
er klass. 

Läs och kika mer: 
https://www.schysstakillar.nu/

Busskostnaden ingår.
Ni beställer själva bussar vid 
behov, och ställer fakturan på: 

Kultur- och fritidssförvaltningen  
Att: Rob Coe, 
521 81, Falköping.  
Märk fakturan med YY46001

Målgrupp: Åk 8, 9, samt gymnasiet 
Plats: Falbygdens museum 
När: utställningen visas 28/2 - 1/5
Obligatorisk bokning av besöket, se kontaktuppgifter nedan. 
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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 ???

Atilla Yoldas - 
Från en kille till en annan

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 
konsekvenser 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/

Lpo GY 2011
"Skolans uppgift är att låta varje 
enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i sam-
hällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet."

"Skolan ska främja förståelse för 
andra människor och förmåga till 
inlevelse. Ingen ska i skolan ut-
sättas för diskriminering på grund 
av kön, etnisk tillhörighet, religi-
on eller annan trosuppfattning, 
könsöver-
skridande identitet eller uttryck, 
sexuell läggning, ålder eller funk-
tionsnedsättning eller för annan 

Målgrupp: Gymnasiet, åk 3
Plats: Stadsteatern 
När: Onsdag 16 mars, kl 14.00
Varje lärare anmäler sin klass med antal till: ida.feltzin@falkoping.se
De platser som inte används av åk 3 finns tillgängliga för åk 1 och 2, då gäller först till kvarn. 

https://www.atillayoldas.se/


LÅR - Kroppskluppen (dans) Krock - Teater De Vill Spoken word - Ordkanon 

Ministeriet för olösta känslor - 
Göteborgsoperan   

Varnhems klosterkyrka och Kata gård Skräckskola - författare Camilla Jönsson

Dare 2 Be! - Cirkus Unik

?
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För läsåret 21-22 fortsätter vi med 
att  ge möjligheten för er peda-
goger att själva ta täten för de 
kulturevenmang som skall erbju-
das eleverna. 

För kultur i skolan använder vi   
famförallt Kulturkatlogen väst. Kika 
gärna där på deras utbud! 
https://www.kulturkatalogenvast.
org/ 

Fundera t ex. utifrån ett program 
där ni har ett önskemål om en 
speciell föreställning, eller en eller 
flera specifika klasser som du som 
ämneslärare arbetar med och där 
du har en idé att koppla på ert 
arbete. Förutom workshops, teater, 
dans, musik, kan det handla om ett  
besöksmål. 

Det går naturligtivs och lika bra att 
komma med ett tema, en kultur-
form eller annan idé så hjäper jag 
till med konkreta förslag. 

Dessutom finns våra fantastiska 
kulturpedagoger, Dano Wilhelms-
son (konst) och Pablo Osmanovic 
(dans) även för detta läsår att boka 
in för en lektion eller en serie av 
besök. 

Boka kultur-
upplevelse för läsår 21-22

Gymnasiet 

Tema: Dans/teater/utställning/konsert/workshops mm.  
Gymnaisets alla elever 
Info: Hör av er så snart som möjligt med era tankar,
funderingar eller helt färdiga idéer. 
Först till kvarn! Projekt genomförs så länge budgeten tillåter. 

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

http://www.cirkor.se
http://www.cirkor.se
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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!

Fler kulturerbjudanden  
för skolor

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!

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).  
Godkände besöksmål 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.
 

Resestöd


