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Extra utskick:
Skolbion snart igång igen!
Efter två långa år med restriktioner under coronapandemin kan vi
äntligen dra igång skolbion på Gotland igen. Vårens program som
drar igång i mitten av februari (därav detta extra utskick) omfattar
tre filmer som kan kopplas till teman som värdegrund, döden och
normer. Vi inför också ett nytt koncept: specialvisningar med
filmpedagog, som fördjupar skolbioupplevelsen.

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

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

Varför skolbio?
“Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse” - så står det i läroplanen för grundskolan. Skolbio innebär att
eleverna får se film tillsammans på en biograf och samtala om filmen
efteråt - antingen tillsammans med en filmpedagog eller med lärare
utifrån en filmhandledning. Att se och samtala om film är en oslagbar
metod för att stimulera empati och sätta ord på upplevelser och
därigenom stärka inlevelseförmågan.
Film levandegör berättelser och perspektiv som ofta är nya för eleverna
och i andra fall liknar erfarenheter de själva bär med sig och funderar
över. Efter en skolbiovisning uppstår en plattform där alla elever kan
mötas i sina tankar kring filmen, men också kring livet självt. Att se en
film och reflektera över den levandegör inte bara kunskap, utan hjälper
även såväl barn som vuxna att bättre förstå av sig själva och andra.

Specialvisningar med filmpedagog
Samtalet efter filmen är en minst lika stor del av skolbion som själva
visningen - att arbeta vidare med kreativa och konkreta övningar utifrån
filmen är ett sätt att ”främja elevers allsidiga personliga utveckling till
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare”. I år introducerar vi därför ett nytt koncept: Specialvisningar
med filmpedagog. I dessa visningar ingår ett samtal med filmpedagog på
plats i biografen efter filmen.
På specialvisningar tar vi endast emot två klasser, detta för att samtalet ska
bli så förtroligt som möjligt. När filmen är slut stannar ni kvar i salongen
där en filmpedagog tar vid och leder ett samtal eller en workshop.
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Skolbiosamordnaren har
ordet

Som ansvarig för skolbioprogrammet är jag glad och stolt över
att kunna presentera tre starka och
ovanliga filmer som garanterat
kommer att ta våra elever i årskurs
F-9 med på en resa.
Jag minns fortfarande hur det var
att vara sju år gammal och sitta i
mörkret och vänta andlöst. Viskningarna, spänningen, dammet
som virvlade när ridån gick upp.
Hur jag tyckte att det var töntigt
att räcka upp tum- men i luften
tillsammans med de andra och
“veva igång” filmen. Men sedan,
när vinjetten dånade. Var duken så
stor att resten av världen försvann.
Filmerna som visades var alltid lite,
lite större än mig själv - alltid
precis både inom och utom räckhåll. Och kanske var det därför de
gjorde så stort intryck på mig. Jag
glömmer aldrig flickans röda kappa
i Schindlers list.

Inga Kempe, skolbiosamordnare
och filmregissör

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!

Så här bokar du skolbio
Skolbiovisningar bokas via www.gotland.se/navet. Om en filmvisning
blir fullbokad hamnar du som bokar automatisk i kö och i händelse av en
avbokning är det näst på tur som får möjlighet att se filmen. Avbokning
ska ske senast två veckor före bokad visning. Vi reserverar oss för
eventuella ändringar och felskrivningar i programmet.

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

Aktörerna A-Ö

Bussbidrag till biobesöket
Kommunala grundskolor utanför Visby kan använda sina tilldelade
kulturbusspengar för resor till skolbiovisningar. I vissa fall kan skolor
också ansöka om kompletterande bidrag på upp till 1800 kronor för
sina busskostnader. En sådan ansökan görs efter föreställningen. Om
bidraget beviljas beror på när skolan senast fick bussbidrag och hur
mycket bidragsmedel som finns kvar för kalenderåret.

Biblioteken
www.gotland.se/bibliotek
Fenomenalen
www.gotland.se/fenomenalen
Film på Gotland
http://filmpagotland.se/
Film i skolan – Skolbio:

Mer information om bussbidrag samt hur man ansöker återfinns på:
www.gotland.se/skolbio (Där finns också en länk till vårens alla filmer.)

Anpassningar för att minska smittspridning
Skolbiovisningar faller inte under biografernas vanliga regler kring
allmän sammankomst, utan ska betraktas som undervisning. För att det
ska gå att hålla avstånd utifrån ett smittskyddsperspektiv har vi satt ett
maxtak för antalet elever på varje visning. Insläpp sker klass för klass
för att undvika att elever från olika klasser och skolor blandas.
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Gotlands rekommendationer löpande och anpassar verksamheten efter hand.

http://filmpagotland.se/
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

Vi som arbetar med skolbion

Kulturskolan på Facebook:

Inga Kempe, skolbiosamordnare, Kulturskolan Gotland
Telefon: 073-808 06 35 E-post: inga.kempe@gotland.se

Skolbio:

Kulturskolan Gotland Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se
Sandra Fröberg, utvecklare kring filmpedagogiska frågor, Film på
Gotland Telefon: 070-788 78 27 E-post: sandra.froberg@gotland.se
Monalisa Sundbom, utvecklare kring visningsfrågor, Film på Gotland
Telefon: 070-447 70 03 E-post: monalisa.sundbom@gotland.se

www.facebook.com/kulturskolan.
gotland/
https://www.gotland.se/101724
Scenkonst för skolor:
https://www.gotland.se/101723
Scenkonst
Gotlandmusiken:
www.gotlandsmusiken.se
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

