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Nytt läsår – Nya tag!
Det är med stor glädje vi konstaterade att cirka 40 representanter
från skolor och förskolor besökte vår första utbudsträff i maj. Nu
när vi rullar igång ett nytt läsår börjar vi planera för nästa träff. Vi
har dock ännu inte bestämt dag, men ni som följer vårt
nyhetsbrev kommer att kunna läsa det här så småningom.
Med ett nytt läsår kan det kanske också vara läge att se över att
det finns ombud som får och bevakar vårt nyhetsbrev på just er
förskole- eller skolenhet. Hjälp gärna till att hålla sändlistan
uppdaterad genom att maila enhet, ändringar och nya namn till:
hans-ake.norrby@gotland.se Observera att du inte behöver vara
utsett ombud för att beställa nyhetsbreven direkt till din mailbox!

Kalkstensdrömmar - och krukmakarens återkomst
Inbjudan till skolprogram: Utställningen Kalkstensdrömmar ger en
återblick på några keramiska epoker på Gotland med betoning på
bruksgods. Där visas såväl forntida keramik som några föremål från den
keramiska era som tillhörde kakelugnsmakarna. Vår egen tid gestaltas
genom 31 samtida keramiker på Gotland. Utställningen tar också upp
vad lera är och processerna fram till färdigt föremål. Genom filmen ”6
samtal om lera” får besökaren en inblick i hur det är att vara keramiker.
Studiebesökets längd är 60 minuter och gruppstorleken max 30 elever
med lärare. Vi guidar i samtalsform om vad är lera är, keramik från några
olika tider och epoker och visar filmen 6 samtal om lera. Eller se
utställningen med 31 gotländska keramiker på egen hand. Studiebesöken
kan genomföras från den 2 september till och med den 3 november 2019
och är kostnadsfria. Tag kontakt i god tid så hittar vi en passande tid.
Frågor och anmälan till Frode Falkenhaug, tel 0704-93 60 34.
Välkommen med din bokning!
frode.falkenhaug@gotlandsmuseum.se

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 se också:
https://www.gotland.se/pedagogis
kt-resursutbud

Kartläggning av insatser

Under våren 2019 gjordes en
kartläggning av vilka kulturinsatser
som genomfördes i de gotländska
skolorna 2017-2018. Där beskrivs
både vad olika aktörer erbjudit och
i vilken grad olika skolor tagit del
av dessa.
Läs gärna rapporten på:
https://www.gotland.se/104216

UTFLYKTEN - Din värld är
min värld

Hur undervisar vi våra elever i
aktivt medborgarskap? Går det att
lära ut empati och engagemang?
UTFLYKTEN är ett
samarbetsprojekt mellan BAC Baltic Art Center och Wisbygymnasiet och vänder sig till elever
i årskurs 5 och 6 – en kostnadsfri
heldagsutflykt till Fårö den 7, 8, 11
eller 12 november.
Mer info: www.gotland.se/104226
Konstpedagog: Niklas Westergren
tel 070-682 14 69
niklas.westergren@edu.gotland.se
Intresseanmälan innan den 23
augusti till projektkoordinator:
Anna Norberg tel 0738-200 337
anna@balticartcenter.com

Prenumerera!

Vill du ha nyhetsbrevet i din egen
mailbox? Maila i så fall till:
hans-ake.norrby@gotland.se
och be om att få vara med på
sändlistan!
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Boktuben Gotland
Ni vet väl om att Biblioteken på Gotland visar filmade boktips för barn
mellan 6 och 12 år på YouTube-kanalen Boktuben? I filmerna
presenterar personal på biblioteken och elever sina favoritböcker under
ett par minuter. Kanalen kommer att fyllas på kontinuerligt med nya
boktips. Sprid gärna information om kanalen till eleverna – exempelvis
med våra affischer - och använd filmerna i undervisningen!
Hör av er om just din klass vill vara med och spela in sina boktips!
Under augusti skickar vi ut affischer och bokmärken till skolorna.

www.gotland.se/pedagogisktresursutbud

Aktörerna A-Ö
Biblioteken
www.gotland.se/bibliotek
Bungemuseet
https://www.bungemuseet.se/
Fenomenalen
www.gotland.se/fenomenalen

Ni hittar Boktuben Gotland på:
https://www.youtube.com/channel/UCLSSUjU1XGw4r2lP0u7Tl3Q/vi
deos

Film på Gotland

För mer information kontakta: cecilia.herdenstam@gotland.se

http://filmpagotland.se/film-iskolan/

Art’s School Day 2019
Den 4 och 5 september 2019 arrangeras Art’s School Day för femte året
i rad. Gotlands alla åttondeklassare är då välkomna in till Visby för en
heldag med kulturupplevelser. I år får de en konsert med
GotlandsMusiken på Joda, en teateruppvisning på Länsteatern,
filmupplevelse av Film På Gotland i Donnerska huset. Samt en
breakdanceföreställning med Freestyle Phanatix i S:t Hansskolan aula.
Vid frågor kontakta Annika Wassén, regional scenkonstkonsulent:
annika.wassen@ltpg.se

http://filmpagotland.se/
Film i skolan – Skolbio:

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:

Skapande skola pågår under hela läsåret 19/20
Utbudet varierar över öns skolor och om du som lärare ännu inte har
bokat tid med de kulturaktörer som gäller för din klass, nu är det hög tid
att planera in besöket.
Under vecka 45 den 5-8/11 får alla elever i åk 7 besöka insatsen
”Bengtsson på dörren”, en teater/föreläsning om att växa upp i en
familj med missbruk. Ett spelschema har gått ut till berörda skolledare
och lärarhandledning ingår. Hör av dig till oss om du har frågor!
vivi-anne.cedergren@edu.gotland.se, intendent UAF eller
hanna.warff-radhe@gotland.se kultursamordnare RSF
Läs mer om Skapande skola på Gotland här:
https://www.gotland.se/51238

www.facebook.com/kulturskolan.
gotland/
Skolbio:
https://www.gotland.se/101724
Scenkonst för unga:
https://www.gotland.se/101723
Scenkonst
Gotlandmusiken:
www.gotlandsmusiken.se
Länsteatern
http://ltpg.se/
Ungdomsgårdarna
www.gotland.se/ungfritid
Ungdomsmottagningen
https://www.gotland.se/um

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

