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Pedagogiskt resursutbud
Framtagen av UAF Kulturskolan Gotland Datum 2022-05-01

Tack för detta läsår!

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

Nätverket för Pedagogiskt resursutbud tackar er alla för detta
läsår! Även i år blev det ju tyvärr en del corona-inverkan på vad
som kunde genomföras. Nu ser vi dock fram med tillförsikt inför
kommande läsår. Det verkar finnas mycket i ”pipe line”.

Sommarboken
Sommarboken är ett läsfrämjande projekt som startades av Region
Västra Götaland och som man kan anmäla sitt bibliotek till - ett bra sätt
att väcka barns läsintresse och hålla igång
läsningen under sommaren. Det handlar om
fri kravlös läsning och biblioteken ordnar
träffar där barnen ges möjlighet att prata om
böcker, oavsett hur mycket eller lite man
läst. Deltagarna får en sommarbokspåse med
armband, bokmärke, boktips och lite annat
och på träffarna kommer vi att prata böcker,
boktipsa varandra, fika och pyssla.
På Gotland blir det fyra träffar i sommar:
17/6 kl. 14-16 på Almedalsbiblioteket.
22/6 kl. 14-16 på Hemse bibliotek.
8/7 kl. 14-16 på Slite bibliotek.
12/8 kl. 14-16 på Gamla Apoteket i Visby i samarbete med
Medeltidsveckan.
Det blir även tipspromenad på alla bibliotek.
Tipsa gärna era elever om Sommarboken!

Save the date: MIK-dagen 2022
Film på Gotland arrangerar en fortbildningsdag för pedagoger ägnad
åt media- och informationskunnighet - MIK.
Årets tema är spelkunnighet och ett fullständigt program med tider och
information om hur du anmäler dig kommer under sommaren!
Onsdag den 2 november 2022 i Ljusgården på Visborg. Avgiftsfritt!
Vid frågor om fortbildningsdagen kontakta sandra.froberg@gotland.se
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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 och Kulturgarantin

Det är troligtvis på Navet ni
upptäcker programerbjudandena:
www.gotland.se/navet
Kulturgarantin gällt enbart de
kommunala grundskolorna, men en
stor del av utbudet är ändå öppet
för alla. Dessutom kan fristående
verksamheter köpa in sig på t.ex.
skolbioföreställningar.
Just nu diskuteras en möjlig
utökning av budgeten för
kulturinsatser för barn och unga
från och med 2023. Som vi i vårt
nätverk hittills pratat, så skulle vi i
så fall gärna prioritera insatser på
förskolorna för 4- och 5-åringar.
Dock är det politiska beslut som
skall tas, men så snart vi vet mer
om detta så kommer vi att berätta
om det här i nyhetsbrevet.
På www.gotland.se/pedagogisktresursutbud, och via länkarna
därifrån, kan ni läsa mer om
Kulturgrantin, kulturbusspengarna
och hur aktiviteter inom
kulturgarantins ram skall redovisas.

Prenumerera!

Läs mer om Sommarboken:
https://www.barnensbibliotek.se/sommarboken

Kulturskolan Gotland

Kort och gott

Webbplats
www.gotland.se/kulturskolan

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

”Hela havet stormar” - dansteater för åk 4-6
I början av höstterminen, den 20-28 september, kommer en fantastisk
dansföreställning för
mellanstadiet om livet och
modet att ensam segla
jorden runt.
Föreställningen är
inspirerad av den sanna
berättelsen om Laura
Dekker, världens yngsta
ensamseglare och framförs
av och med
Dansinitiativets fyra
aktörer från Luleå.
- Hemse idrottshall 20/9
- Slite Solklintshallen 22/9
- Visby A7-hallen 25-28/9

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/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/

Speltider kl. 10 och kl. 12. Föreställningens längd: 50 minuter

Kulturavdelningen

Välkommen att söka lediga platser och boka i Navet!

Skapande skola

Programmet är del av Kulturgarantin och berättigar till busstöd.
Föreställningen erbjuder lärarhandledning som stöd att använda före
eller efter upplevelsen.
Bilder och mer om föreställningen finns på Dansinitiativets webbsida:
https://www.dansinitiativet.se/hela-havet-stormar.html

https://www.gotland.se/kultur
www.gotland.se/51238
Kulturkonsulenterna:
https://www.gotland.se/67485
Kulturskolan
www.gotland.se/kulturskolan
Kulturskolan på Facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.g
otland/

Mer information om våra kommande föreställningar finns på
Kulturskolans sida: ”Scenkonst för skolor och förskolor”:
https://www.gotland.se/101723

Skolbio:

Kontakt: hanna.warff-radhe@gotland.se

Scenkonst

https://www.gotland.se/101724
Scenkonst för skolor:
https://www.gotland.se/101723

Gotlandmusiken:
www.gotlandsmusiken.se

Kreativt skrivande på Kulturskolan

Till hösten planerar Kulturskolan att på försök dra igång ämnet ”Kreativt
skrivande”. Läs gärna mer om det på Kulturskolans hemsida, och tipsa
elever som ni tror skulle vara intresserade av att utveckla sitt skrivande utöver det som hinns med inom grundskolans ram. En grupp startas för
mellanstadieelever och en för högstadieelever. Mer info finns på:
https://www.gotland.se/114790

Länsteatern
http://ltpg.se/
Undervisningsfilmer
www.gotland.se/113286
Ungdomsgårdarna
www.gotland.se/ungfritid
Ungdomsmottagningen
https://www.gotland.se/um

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

