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Nytt år - Nya tag!

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

Vi hade ju hoppats på att kunna komma igång igen, men det
verkar ta ytterligare ett tag innan restriktionerna inte påverkar vårt
utbud. Så här är UAF:s restriktioner formulerade för våra
verksamheter just nu:

”Besök vid till exempel kulturevenemang/skolbio kan

genomföras om man kan undvika trängsel och att man
inte blandar grupper/klasser.”

”Hela havet stormar” för åk 4-6
v. 10+11 VT-2022 är tyvärr inställd
tillsvidare pga av rådande restriktioner.
(En dansföreställning om livet och modet att ensam segla jorden runt.)
Kontakt: hanna.warff-radhe@gotland.se

Skapande skola 21/22
Har din klass/skola missat pågående Skapande skola?
Eller vill ni ha mer insatser för eget skapande till vårterminen?
Vi har resurser kvar att fördela klassvis under VT 2022.
Alla med elever F-9 inkl. grundsärskolan är
välkomna att kontakta kultursamordnaren Hanna Wärff Radhe via
telefon 0498-269651 eller mail:
hanna.warff-radhe@gotland.se
Hör av dej så hittar vi något som passar.
Skapande skola – har en också egen webbsida: HÄR.

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

Kort nyhetsbrev

Tyvärr har vi just nu sparsamt med
information att dela till er. De
flesta aktörerna ligger nu i något
slags vänteläge och hoppas att
pandemin skall klinga ut.

Informationsmaterial om
bokningsverktyget ”Navet”

Vi håller för närvarande på att ta
fram affischer att sätta upp på
skolor och förskolor. Under tidig
vår kommer vi att distribuera dessa
affischer tillsammans med några
mindre info-kort. När dessa väl
dyker upp hoppas vi att vi får hjälp
med att dessa blir uppsatta och
utdelade på väl valda platser hos
er. Syftet är att all personal i öns
grund- och förskolor skall bli
påminda om de möjligheter som
finns. Håll ögonen öppna!

Svårplanerat

Vi vet att det är svårt att sia om
vårens verksamheter – både för er
och för oss aktörer. Vi följer
utvecklingen från
Folkhälsomyndigheten och de
klargöranden som efterhand
kommer från regionen och
fövaltningen.

Prenumerera!

Utbudsträffar

Under våren skall vi försöka ordna två utbudsträffar som med stor
sannolikhet blir digitala. För grundskolans del skall vi försöka erbjuda ett
pass under studiedagen den 15 mars, medan vi funderar på att försöka
rikta oss mot förskolorna den 15 juni.
Mer information om dessa träffar kommer senare under våren, när vi har
mer detaljer klara, men redan nu kan ni ju anteckna detta i era kalendrar.

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

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
Ett par ”favoriter i repris”:

Pedagogiskt resursutbud
www.gotland.se/pedagogiskt-

Rösträtt - Sång på förskolan på Gotland 2022
Namnet Rösträtt står för två saker. Att använda sin röst på rätt sätt och
rätten att använda sin röst i ett demokratiskt perspektiv med möjlighet
till inflytande och delaktighet. Genom Rösträtt – sång på förskolan ges
förskolor möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan
inspirera till att sjunga mer i den dagliga verksamheten, utifrån barnens
egna tonarter och stämband.
Förskolorna kommer att erbjudas återkommande interaktiva
sångkonserter, så kallade Rösträttsprogram, med en sångcoach. Varje
sångcoach har sitt eget Rösträttsprogram med uppvärmning av rösten
och kroppen, lyssnande och delaktighet i sång och rörelse.
Parallellt med Rösträttsprogrammen erbjuds pedagoger i förskolan
kostnadsfri fortbildning med röstcoachning både enskilt och i grupp.
Detta leder vår Konstnärliga ledare Maria Wessman Klintberg.
Fortbildningen och Rösträttsprogrammen bokar förskolans pedagoger
via Region Gotlands digitala bokningsverktyg Navet:
www.gotland.se/navet

resursutbud

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/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola
www.gotland.se/51238
Kulturkonsulenterna:

En filmhistorisk resa

Film på Gotland tipsar om sidan ”En filmhistorisk resa” som Svenska
Filminstitutet lanserade 1 december. Sidan är fullspäckad med
lektionsanpassat material för dig som pedagog för flera lektioner
kopplat till läroplanen för både svenska, svenska som andra språk och
bildämnet.
Materialet riktar sig till lärare i årskurs 7-9 och består av filmklipp, texter
och handledningar kring filmens uppbyggnad och utveckling. Materialet
visar varför filmkunnighet är nödvändig för att hantera och förstå dagens
medielandskap. Besök sidan på https://www.filminstitutet.se/sv/fakunskap-om-film/filmpedagogik/enfilmhistoriskresa/

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

