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Bokför Kulturgarantin!

Ansvarig utgivare

Rektorerna för alla kommunens grundskolor har nu fått
instruktioner om hur alla aktiviteter inom kulturgarantin skall
registreras. Därför är det viktigt att när ni gjort saker med
klasserna inom kulturgarantin, så behöver ni se till att rektorn eller den rektorn utsett - får reda på de aktiviteter ni genomfört.

hans-ake.norrby@gotland.se

Vi behöver ha detta registrerat - inte bara för att alla skolor skall
uppfylla garantin, utan även för att Region Gotland skall kunna
redovisa hur kulturinsatser kommit de gotländska barnen till del.
Ytterst handlar det om att vi även i fortsättningen skall få del av
de nationella medel som bl.a. våra institutioner (t.ex. Fornsalen,
Länsteatern och Gotlandsmusiken) drivs med.
Besök gärna ”Navet” som du hittar på www.gotland.se/navet. Där
kommer många erbjudanden att finnas.

MIK-dagen
Om du missat informationen om MIK-dagen som hålls på onsdag
(3/11), så finns ännu chansen att anmäla sig. (Observera att det redan är
överspelat om du bara läser detta efter publiceringen i Medarbetar-info
och inte prenumererar på det här nyhetsbrevet.) Tre mycket intressanta
föreläsare kommer då till Ljusgården på Visborg:
Mediestrategen Brit Stakston, journalisten Martin Schibbye (ger en
föreläsning ur ett globalt perspektiv om hur coronapandemin påverkat
demokratifrågor och mänskliga rättigheter) samt journalisten Emanuel
Karlsten som gör en genomgång av vad de unga gör digitalt.
Evenemanget är kostnadsfritt och riktar sig främst till pedagoger från
Gotlands grund- och gymnasieskolor men alla som är intresserade av att
fördjupa sina kunskaper inom MIK är välkomna. Anmälan senast tisdag
2 november. Mer info på: https://www.gotland.se/112343

Info om hur kulturbussarna bokas är på väg ut
Vi har nu haft ett möte där vi dryftat hur bussresor behöver bokas och
hur de på lite olika sätt kan genomföras beroende på resmål, tider och
var skolan ligger. En särskild information om detta kommer snart till
rektorer och medarbetare (om den inte redan hunnit ut). Det skall alltså
vara möjligt att kunna ta sig till de flesta av de program vi anordnar, men
ibland behöver det t.ex. göras med ordinarie turer då eleverna använder
sina ”bussiga kort”, eller på särskilda föreställningar som passar.

Kulturskolan Gotland

Org nr 212000-0803

Besöksadress Säves väg 10A

Telefon +46 (0)498 26 94 82

Postadress 621 82 Visby

E-post kulturskolan@gotland.se

Webbplats
www.gotland.se/kulturskolan

Hans-Åke Norrby, kulturskolechef
Tfn: 0498 - 26 94 83

Kort och gott
Om nyhetsbrevet
Vi är olika aktörer med uppdrag
och resurser från Region Gotland.
För mer information se också:
https://www.gotland.se/pedagogis
kt-resursutbud

Navet igen

Varje skola har en
huvudboningsansvarig i Navet. Det
användarnamn och lösenord som
är skickat till den personen skall
användas av alla på skolan för att
kunna boka ett bokningsbart
program i verktyget. Du behöver
då själv också registrera din egen
mailadress och blir då så kallad
”bokningsansvarig”. En skola kan
alltså ha flera bokningsansvariga,
men bara en huvudbokningsansvarig. Kolla gärna också vår
instruktionsfilm!

Budget 2022

På många håll planeras det just nu
för hur pengar skall användas
nästa läsår. Eftersom
kulturbussbudgeten är begränsad
kan det vara läge att planera för
att ”skarva” med egna medel.
Årets fördelning av busspengarna
hittar du här:
www.gotland.se/109700.
Säkert kan fördelningen mellan
skolorna också förfinas – även om
vi naturligtvis helst såg att
totalsumman också kunde utökas.
Har ni synpunkter om det får ni
gärna höra av er till er rektor, som
får lyfta frågan vidare – antingen
via mig (Hans-Åke Norrby) eller
direkt till Jörgen Norström som är
den som slutligen fördelar medlen.

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!

Länkar till oss
Skolmusikaler
Ett roligt sätt att få barn att vara aktiva deltagare! GotlandsMusiken har
ett stort utbud av korta musikaler med levande musik som de erbjuder
alla skolklasser.
Till varje musikal finns det texter/noter, någon form av manus och
musik att öva till. Ni bestämmer datum för föreställning tillsammans
med ensemblen som ska spela med er. Övandet gör ni själva i
klassrummet med ensemblen övar också med er innan föreställningen
eller föreställningarna.
GotlandsMusikens har tre ensembler Brass, Jazztrio och Blåsarkvintett.
Utbud av musikaler som varje ensemble har hittar du på vår hemsida:
www.gotlandsmusiken.se/skolmusikaler
Föreställningarna är mycket uppskattade och stärker både eleverna
musikaliskt och gruppen med en – ”vi kan”-känslan!
Det går också att skriva eget manus i klassrummet och göra er unika
musikal där eleverna får vara delaktiga i hela processen.
Hör av er så berättar vi mer!
vera.kebbe@gotlandsmusiken.se

Kulturskolans projekt
Statens kulturråd beviljade innan sommaren medel för Kulturskolan att
under läsåret 21/22 göra olika utvecklingsinsatser på öns förskolor. Det
finns även möjligheter - inom vissa ramar - att göra aktiviteter på
fritidshem eller i grundskolor.
Förskolor kan t.ex. få del av rörelse- och dansprojekt eller iPadutbildning. Mer info om dessa insatser finns på www.gotland.se/navet.
Det erbjuds också gitarrkurser för personal. Ni som är intresserade av
just dessa kan kontakta gitarrläraren krister.dahlström@gotland.se.
Pengar för nästa läsår söks sedan i januari eller februari, så det som vi
inte hinner göra i år, kan vi kanske få pengar till inför nästa läsår. Därför
vill vi också gärna veta vilka skolor som är intresserade av samarbeten –
och i så fall vilka insatser som önskas. Då kanske vi kan söka medel även
för dessa. Om du har sådana synpunkter går det bra att maila dessa till:
hans-ake.norrby@gotland.se

Pedagogiskt resursutbud
www.gotland.se/pedagogisktresursutbud

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 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

