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Boka den 26 november!
Dags att i era kalendrar boka in nästa utbudsträff, som vi har
tisdagen den 26 november kl. 14-16. Vi håller till på Fornsalen
igen, men kommer att ta ytterligare rum i anspråk eftersom det
blev ganska trångt och högljutt vid träffen i maj.

Skolbio - ett verktyg för lärandet
Skolbio är ett fantastiskt verktyg för undervisningen! Att för en stund
flytta undervisningen till en biosalong, där man får en upplevelse som
man, oftast, sent kommer att glömma. Att sedan ta med sig den
upplevelsen tillbaka till klassrummet för att gemensamt samtal om de
bilder man sett och hur varje elev förhåller sig till bilderna, skapar
möjligheten till fantastiska samtal och tankar.
Skolbio Gotland har som mål att nå alla elever i alla årskurser, även
särskolan.
Vi har planer att ha under en eftermiddag bjuda in alla de pedagoger som
är intresserade av skolbio, till ett forummöte, där vi kan samtal om vad ni
har för önskemål på filmer som underlättar för er i undervisningen.
Mer information om dagen och hur man anmäler sig - samt mer allmänt
om skolbioverksamheten - kan ni läsa på vår hemsida:
https://gotland.se/101724

ROBOTDIKTATORN - för åk 1-5 samt Särskolan. En lekfull, galen
och djupt allvarlig föreställning om beslutsfattande, medmänsklighet och
svårigheten med att komma överens. Mittiprickteatern gästspelar på ön
med tio fantastiska tillfällen 11/11 - 15/11
DE PASSANT – VARA PÅ VÄG - En gripande och rolig föreställning
utan ord men med fysisk lekfullhet kring rädsla för det okända.
Målgruppen är åk 2-6 eller 8-13 år och föreställningen spelas nu i Hemse
idrottshall den 11/11 kl. 14 och i Fårösund (Kustateljén) den 14/11 kl.
14. Mer om föreställningarna och förutsättningarna:
https://ww.gotland.se/101723
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Kort och gott
Om nyhetsbrevet
Vi är olika aktörer med uppdrag
och resurser från Region Gotland,
och kallar oss ”Nätverket för
Pedagogiskt resursutbud”.
För mer information se också:
https://www.gotland.se/pedagogis
kt-resursutbud

Dansa en bok - Workshop

Erbjudandet fortsätter detta läsår.
För åldern 4-7 år - en metod där
dans och musik används för att
stimulera läs- och språkinlärning
och eget skapande. En
danspedagog leder, och utgår ifrån
en valfri bok. Barnens egna tankar
lyfts fram och de är hela tiden
medskapare av dansen.
Läs mer på
https://www.gotland.se/104364
eller kontakta danskonsulent
Gia Schager
gia.schager@gotland.se

Bokningar av
föreställningar

Scenkonst för skolor – Aktuella föreställningar

Kulturskolan Gotland

Ansvarig utgivare

Webbplats
www.gotland.se/kulturskolan

Målet för det här nätverket har ju
varit att samla vårt gemensamma
utbud på ett och samma ställe. Vi
arbetar vidare med det, samtidigt
som vi nu också letar
gemensamma och mer effektiva
och ändamålsenliga
bokningsverktyg för våra olika
erbjudanden. I väntan på en mer
enhetlig lösning, testar vi nu i alla
fall samma verktyg för
scenkonstföreställningarna som vi
tidigare haft för skolbiobokningar.
För några av er blir det då i alla fall
ETT system mindre att behärska.

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!

MIK-dag i Visby 18 oktober
Film på Gotland arrangerar en fortbildningsdag
ägnad åt MIK - media- och informationskunnighet.
Filmpedagogerna Martin Sjögren och Mattias Jonasson från
Barnfilmskolan på Akademi Valand/Göteborgs Universitet bjuder på
några av sina inspirerande och samtidigt enkla metoder för att använda
kameran som verktyg för lärande och Fredrik Holmberg från Folkets Bio
föreläser om MIK och mänskliga rättigheter. Ta gärna med egen teknik i
form av Ipad eller Smartphone. Fika och lunch ingår och evenemanget är
kostnadsfritt. Kl. 8-17 i Ljusgården på Visborg. Se program och mer
information på https://filmpagotland.se/mik/

Länkar till oss
Pedagogiskt resursutbud
www.gotland.se/pedagogisktresursutbud

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

Anmälan till: sandra.froberg@gotland.se

www.gotland.se/fenomenalen
Film på Gotland

Höstlov = Läslov
Biblioteken på Gotland erbjuder fritidshemmen lån av en eller flera
högläsningsböcker som fritidspedagogerna kan läsa för barnen under
lovet. Med högläsningsboken följer en läshandledning med anpassade
diskussionsfrågor för att underlätta efterföljande samtal med barnen om
boken. Skicka intresseanmälan senast den 30 september till
ellinor.landin@gotland.se.
Tyvärr kan biblioteken inte erbjuda bokpaket för fri läsning på
fritidshemmen i år. Kontakta ditt skolbibliotek eller besök närmaste
folkbibliotek om ni vill låna spännande och lättillgängliga böcker till din
fritidsavdelning.

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

Världsarvdagen 2019
Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland är ett årligt
återkommande evenemang som syftar till att uppmuntra gotländska
elever att söka sin egen historia. Världsarvsstaden Visbys historia och
arkitektur står i centrum för alla aktiviteter som genomförs.
I september erbjuds skolklasser i grundskolan och på gymnasiet en
avgiftsfri exklusiv Klinten-vandring i Gotlands Museums regi. Vidare kan
lärare som vanligt anmäla sina klasser till frågesporten Världsarvskampen
i Radio Gotland, skriv- och fototävlingar och Ringmuren Runt den 2
oktober! Årets avslutning och prisutdelning äger rum i samband med
invigningen av Visbydagen den 5 oktober!
För information, frågor och anmälan: http://www.varldsarvsdagen.se/
Världsarvsdagen är ett samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands
län, Gotlands Museum, Radio Gotland och Calle Brobäck.

Kulturskolan
www.gotland.se/kulturskolan
Kulturskolan på Facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.
gotland/
Skolbio:
https://www.gotland.se/101724
Scenkonst för skolor:
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

