Februari 2019

Pedagogiskt resursutbud
Framtagen av UAF Kulturskolan Gotland Datum 2019-02-04

Utbudsträff den 27 maj
Måndagen den 27 maj från kl. 14:00 och några timmar framåt
planerar vi att bjuda in till vår första utbudsträff. Notera gärna
tiden i din almanacka redan nu, även om det detaljerade
programmet ännu inte är klart. Då får du tillfälle att träffa många
av oss som kan, vill och har i uppdrag att hjälpa till med
kvalitetshöjande insatser i läroplansuppdragen.

Har du missat det första januarinumret av det här nyhetsbladet, så finns
det på Kulturskolans hemsida under fliken ”Pedagogiskt resursutbud”.
Direktlänken dit är: https://www.gotland.se/pedagogiskt-resursutbud.

BOKTUBEN GOTLAND – bibliotekens boktipskanal
Den 18 februari lagom inför sportlovet lanserar Biblioteken på Gotland
boktipsarkanalen Boktuben Gotland på Youtube. Här finns inspirerande
boktips som ni kan spela upp för och sprida till elever i åk 1-6. Kanalen
kommer att fyllas på löpande med nya boktips för fler åldrar.
https://www.youtube.com/channel/UCLSSUjU1XGw4r2lP0u7Tl3Q

Hej Salam
En förmiddag om bemötande på din skola
Hur kan vi bemöta människor på ett bra och välkomnande sätt?
Ordet Salam finns i flera språk på den asiatiska kontinenten och betyder
så mycket som välkommen, fred eller helt enkelt hej. Ordet har kommit
till oss med flyktingarna senaste åren. Projektet Hej Salam har sin
utgångpunkt i integrationsfrågan men belyser temat i större utsträckning
och från flera olika perspektiv. Vi kombinerar nutidshistoria med konst,
förstahandsberättelser med övningar kring kroppsspråk och värdegrund,
och vi tonsätter vår egen Hej Salam-låt.
Hej Salam vill bidra till ett öppet samhälle där medmänsklighet spelar
roll. Vi kommer gärna till din skola och gestaltar en skoldag. Ingen
kostnad. Projektet pågår t.o.m. vårterminen 2019. Mer information och
boka? Ring eller skriv till Armin Scholler
Epost: hejsalam@gotlandsmuseum.se Tel: 0498-29 27 78

Ansvarig utgivare
Hans-Åke Norrby, kulturskolechef
Tfn: 0498 - 26 94 83
hans-ake.norrby@gotland.se

Kort och gott
Om nyhetsbrevet
Vi är olika aktörer med uppdrag
och resurser från Region Gotland,
och kallar oss ”Nätverket för
Pedagogiskt resursutbud”. (Se alla
aktörer i länklistan på nästa sida!)
För mer information:
https://www.gotland.se/pedagogi
skt-resursutbud

Skolbio

Just nu är det nya programmet
för F-6 släppt. Läs mer och boka:
https://www.gotland.se/101724

Filmriket
Film på Gotland vill tipsa om
hemsidan filmriket.com som
tagits fram av bl.a.
Filmregionerna. Här finns
utbildningsmaterial för elever,
lärare & pedagoger.
Övningarna är framtagna
utifrån läroplanen och är helt
gratis. Se, skapa
och samtala om film!

Fördjupade samarbeten
För alla erbjudanden gäller att ju
längre i förväg en bokning görs
eller ett samarbete planeras, ju
bättre kan vi kanske hinna koppla
till de arbetsområden som de
berörda klasserna för tillfället
arbetar med.

På lite längre sikt
Framöver kan vi kanske utveckla
vårt arbete. Exempelvis genom
årsvisa teman som många av oss
aktörer försöker ansluta till, eller
att vi jobbar med att lösa
resekostnader på ett mer
solidariskt sätt.

Prenumerera!

Agneta Gazelius, konstnär, berättare och tidsvittne; Jens Friis-Hansen,
musiker; Unn Dahlman, dansare; Armin Scholler, konstpedagog
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Vill du ha nyhetsbrevet? Maila i så
fall till:
hans-ake.norrby@gotland.se
och be om att få vara med på
sändlistan!

Länkar till oss
Pedagogiskt resursutbud
www.gotland.se/pedagogiskt-

HUMLAN FLYGER - en utställning om ömöjlig design
Hur bär man sig åt för att hitta på en ny stol, dricksglas eller
strumpmodell?
Är det någon skillnad på design och formgivning?
Varför tillverkas så mycket av det vi behöver i Kina?
I utställningen presenteras 15 gotländska företag som designar, och i stor
utsträckning tillverkar sina produkter på ön. Vid ett studiebesök på 40
minuter berättar vi om design för spelutveckling till möbeltillverkning
och kläder. Berättelser som kan ligga till grund för en djupare förståelse
för hur olika produkter skapas.
Guidningen passar för årskurs 6 - 9 samt gymnasiet, och är kostnadsfri
för gotländska skolor.
Utställningen pågår till november på Gotlands Konstmuseum, Visby.
Tag kontakt med Slöjd & Form konsulenterna så hittar vi en tid för ert
besök. Mer information på www.gotlandsmuseum.se/skolklass
Anso Norling tel 0498-29 27 37
anso.norling@gotlandsmuseum.se

Frode Falkenhaug tel. 0498-29 27 36
frode.falkenhaug@gotlandsmuseum.se

Två föreställningar att boka nu!
DE PASSANT – Vara på väg - åk 4-5 samt Särskolan
Riksteatern kommer till ön med en eftertraktad dansföreställning. Den
spelas hela v. 11 den 11-16 mars på Joda bar & kök i Visby hamn.
Vissa människor känner sig hemma var de än befinner sig. Andra ägnar
hela livet åt att söka en plats att rota sig på och kalla sitt hem. Men vad
exakt är hemma? Ett samarbete med Danskonsulent och
Scenkonstkonsulent, som även erbjuder samtal om dans med klassen
inför eller efter besöket.
ALL MY DREAMS COME TRUE – ett Disney drama - åk 8 - gy
En pjäs om drömmar, psykisk ohälsa och förväntningar på individen i
vår samtid av och med gruppen Sudden art. Spelas i Solbergaskolans
aula hela v.7 den 11-15 februari. Två personer som tröttnat på allt; sina
liv, sina karriärer, facebook, twitter, snapchat, vår tids olidliga tomhet
och alla ouppnåeliga sago-ideal. De tror att de är deprimerade fast är de
egentligen det? Kanske skulle de kunna hitta en väg ut ur sig själva
genom att göra ett alldeles eget Disney-drama.
Mer om föreställningarna, hur bokning går till och tider finns på:
https://www.gotland.se/101723
Irene Duckert
irene.duckert@gotland.se

Hanna Wärff-Radhe
hanna.warff-radhe@gotland.se

Vi samlar våra nyhetsbrev på: https://www.gotland.se/pedagogiskt-resursutbud

resursutbud

Aktörerna A-Ö
Biblioteken
www.gotland.se/bibliotek
Fenomenalen
www.gotland.se/fenomenalen
Film på Gotland
http://filmpagotland.se/
Film i skolan – Skolbio:
http://filmpagotland.se/film-iskolan/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola
www.gotland.se/51238
Kulturkonsulenterna:
https://www.gotland.se/67485
Kulturskolan
www.gotland.se/kulturskolan
Kulturskolan på Facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.
gotland/
Skolbio:
https://www.gotland.se/101724
Scenkonst för unga:
https://www.gotland.se/101723
Scénkonst
Gotlandmusiken:
www.gotland.se/3302
Länsteatern
http://ltpg.se/
Ungdomsgårdarna
www.gotland.se/ungfritid
Ungdomsmottagningen
https://www.gotland.se/um

