Skolbio Gotland — film för alla
Att få lämna skolan för en stund och få en upplevelse
på en biograf, det är något vi på skolbio strävar efter.
Historia
Sedan 1992 har man erbjudit skolbio till de regionala skolorna på Gotland. Man började i en
mindre skala i Slite, med stöd från Svenska Filminstitutet. Gotland var en av de första att gå
ut med samlad skolbio. Man ville skapa gemensamma referenser för en klass, där alla kan vara
delaktiga i ett samtal om filmen man sett, och samtidigt ge ALLA elever en möjlighet att få
komma till en biograf. Vi är oerhört stolta över att ha kunnat bevara, och utveckla, den tradition
som startades för snart 30 år sedan.
Dagsläget
I dagsläget erbjuds samtliga regionala skolor på Gotland, inklusive F-klass och förskolor,
möjligheten att få se skolbio. Majoriteten av skolorna väljer att se skolbio, men det finns
fortfarande vissa vita fläckar som vi vill uppmuntra att ta chansen att nyttja detta.
Under 2018 såg 2549 elever i åk. F-6 på skolbio och drygt 300 elever från högstadiet. Totalt
så visades sju olika filmer på följande biografer: Hemsegården, Rondo, Bio Roy, Sliteteatern
samt Biostaden Borgen.
Varför skolbio?
Skolbio är en fantastisk upplevelse, inte bara för att man
får se film på skoltid, utan även för att man får komma till
en biograf. Detta är något som vi värdesätter oerhört
mycket, just att få komma till en biograf och sitta i
salongen, där den stora duken och det bra ljudet ökar
filmupplevelsen. Och för de barn och ungdomar som
annars kanske inte har möjligheten att gå på bio privat,
bidrar vi till en positiv upplevelse.
Vi är också måna om att välja ut filmer som inte annars går på bio, det som i folkmun kallas
för ”smalfilm”. Vi vill att filmerna som visas ska kunna användas som diskussionsmaterial i
klassrummet och är därför måna om att varje film som visas även har en filmhandledning som
pedagogerna sedan kan använda i samtal om och kring filmen.
Val av filmer
Att välja filmer är en tuff utmaning, då det ska passa för alla. Vi försöker göra vad vi kan för
att se till både språk-, syn-, och hörselnedsättningar genom att hitta filmer som bidrar till
tillgänglighet men också utmanar och stimulerar eleverna.
Tidigare år har vi haft filmombud (en lärare per skola) som har fått möjligheten till
förhandsvisningar av förslag på filmer, för att sedan kunna ge feedback och egna önskemål.
På grund av ekonomiska skäl har vi inte haft möjligheten att haft dessa förhandsvisningar,
men vill verkligen att detta ska komma igång igen. En vision är även att ha en elevgrupp med
visst inflytande.

Visning av skolbio
Under ett läsår ges skolorna möjligheten att i princip se
en film per årskurs.
Årskurserna F-6
F-6 får ett utskick från skolbio under januari, med ett
förslag på 4-5 filmer att välja mellan. I utskicket står även
datum och klockslag för respektive visning och biograf.
Varje klass är berättigad till att se en film per läsår och
kan få se en film till, i mån av plats. Om man dock går tillsammans med en annan årskurs,
exempelvis Öja 1-3 går alla på samma film, då har alltså samtliga årskurser fått sin visning.
Enligt tradition ligger F-6s skolbioperiod vecka 7, 8 & 10.
Årskurserna 7-9
Högstadiet har samma möjlighet att få se en film per årskurs, men oftast bokas dessa visningar
enskilt, då det handlar om olika önskemål och tidsperioder. Man är varmt välkommen att höra
av sig och bolla filmer, tider och biografer med oss på skolbio.
En del vill se samma film år efter år, andra i samband med specifika dagar.
Gymnasiet och friskolor
Då skolbion finansieras genom skolpengen får gymnasiet och Gotlands friskolor samma
erbjudande, men är välkomna att boka in skolbio till självkostnadspris.
Vi vill att ALLA skolor ska få möjligheten till att se kvalitativ film och ser fram emot att få se
både gymnasium och friskolorna på plats i biosalongerna.
Tveka inte att ta kontakt med oss på skolbio för mer information och lösningar!
Resor
För de skolor som har långt till sin biograf erbjuder vi ett bussbidrag, så att skolorna ges
möjligheten att kunna ta sig till filmvisningen utan att behöva ”lida” för mycket ekonomiskt.
Framtiden
• Vi vill erbjuda samtliga skolor på Gotland, möjligheten till skolbio.
• Vi vill återuppta utbudsdagar för filmombud för samtliga årskurser.
• Vi vill även få med elevernas inflytande över val av film.
• Vi vill fortsätta visa kvalitativ film som hjälper pedagoger i sin undervisning.

För mer information, kontakta:
Pierre Wilén — Skolbioansvarig
Mail: pierre.wilen@gotland.se
Telefon: 0739051957

