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Läsårets slutspurt!

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

Läsåret går mot sitt slut, men ännu återstår säkert många
arbetsuppgifter innan det blir möjligt för er alla att pusta ut under
sommarlovet. Även de aktiviteter som vårt nätverk erbjuder går
just nu för högtryck. Då är det ändå bara ett par månader sedan
allt stod helt stilla. Vi har alla verkligen fått lära oss att vara
flexibla och kunna ställa om utifrån förändrade förutsättningar.

Skolhackaton 2022
Under hösten 2022 har mellanstadieelever i Stockholmsregionen,
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Skaraborg och
Gotland chans att delta i ett skolhackathon och därigenom arbeta med
samhällsutveckling med Minecraft Education och läromedlet Vårt
samhälle som undervisningsverktyg.
Skolhackathon är ett spännande koncept som Ung Företagsamhet
Gotland och Fenomenalen genomför tillsammans. Här får eleverna
känna delaktighet i samhällsfrågor och samtidigt lära sig mer om
innovation, demokrati och entreprenörskap. Hackathonet inleds i augusti
och avslutas med ett regionalt event i november där vinnande klasser går
vidare till storregionala finalen i december.
Den 16 maj kl. 14:30-15:30 bjuder den nationella arrangörsgruppen in
intresserade lärare till en digital informationsträff om Skolhackathon.
Mer om detta finns att läsa på: https://www.gotland.se/114421

Skapande skola läsår 22/23 – ansökan är förlängd
t.o.m. 4 maj
Nya utbudet till LÅ 22/23 finns på Navet. Följ länken till ansökan.
Reservera tid för upptaktsträff digitalt den 1 juni kl. 14-16. Inbjudan
kommer efter bekräftelse om önskad insats.

Utvärdera före den 20 maj!
Alla som har jobbat med Skapande skola under pågående läsår ombedes
att fylla i en utvärdering före den 20 maj. Länkar till utvärderingen för
elever och för lärare ligger på Skapande skolas webbsida: HÄR
Kontakta Wivi-Anne Cedergren på UAF eller Hanna Wärff Radhe via
telefon 0498-269651 eller mail hanna.warff-radhe@gotland.se
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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 och Kulturgarantin

Ni har väl hittat till Navet? I takt
med att allt fler program läggs in
där kommer naturligtvis behovet av
detta nyhetsbrev att minska. Men
tills vidare kör vi på – även om det
ibland blir ”både hängslen och
svångrem”.
Hittills har Kulturgarantin gällt
enbart grundskolorna, men
önskemål finns också om att något
liknande ska gälla även för
förskolorna. Så håll ögonen öppna!
Det är troligtvis på Navet ni
upptäcker programerbjudandena,
men om kulturgarantin utökas så
kommer vi säkert att skriva om det
här också.
På www.gotland.se/pedagogisktresursutbud, och via länkarna
därifrån, kan ni läsa mer om
Kulturgrantin, kulturbusspengarna
och hur aktiviteter inom
kulturgarantins ram skall redovisas.
Om ni inte hittar den information ni
söker så går det också bra att
skicka funderingarna till:
hans-ake.norrby@gotland.se

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

Boka ”Hela havet stormar” dansteater för åk 4-6
Programmet kan bokas i Navet nu!
En fantastisk dansföreställning för mellanstadiet om livet och modet att
ensam segla jorden runt, av och med Dansinitiativet från Luleå.
Föreställningen är inspirerad av den sanna berättelsen om Laura Dekker,
världens yngsta ensamseglare.
Hela havet stormar kommer till Gotland den 20-29 september HT-2022.
V.38 till Hemse och Slite och v.39 till Visby A7-hallen.

Pedagogiskt resursutbud
www.gotland.se/pedagogisktresursutbud

Aktörerna A-Ö
Biblioteken
www.gotland.se/bibliotek
Fenomenalen

Föreställningarna erbjuder lärarhandledning som stöd att använda före
eller efter upplevelsen.
Mer information om våra kommande föreställningar finns på kulturskolans sida ”Scenkonst för unga”: https://www.gotland.se/101723
Kontakt: hanna.warff-radhe@gotland.se

www.gotland.se/fenomenalen
Film på Gotland
http://filmpagotland.se/
Film i skolan – Skolbio:
http://filmpagotland.se/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/

Kulturskolans filmprojekt

Kulturavdelningen

Kulturskolan har projektpengar för att göra olika filminsatser på
förskolor och grundskolor. På förskolorna handlar det främst om att ta
kort och filma med iPads – samtidigt som barnen utöver det rent
filmtekniska får lära sig t.ex. bildberättande och elementär källkritik.
Kulturskolan tillhandahåller också klassuppsättningar med iPads för att
förskolorna ska kunna genomföra insatserna.

https://www.gotland.se/kultur

Enstaka grundskolor kan också få insatser. Då är upplägget mer flexibelt
och görs upp tillsammans med klassen/gruppens lärare.

Kulturskolan
www.gotland.se/kulturskolan

Är ni intresserade av ett samarbetsprojekt går det bra att höra av sig via
mail till Kjell Malmros: kjell.malmros@gotland.se.

Skapande skola
www.gotland.se/51238
Kulturkonsulenterna:
https://www.gotland.se/67485

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

Kulturskolans andra förskoleinsatser

Under några läsår har Kulturskolan kunnat göra olika projekt – utöver
filminsatser som beskrivs här ovanför, så har det också t.ex. funnits
medel för sång- rörelse-, miljöprojekt. Även gitarr- och sångkurser för
förskollärare har erbjudits. Förskolor i områden med socioekonomiska
utmaningar är prioriterade, men om utrymme funnits så har även andra
kunnat erbjudas insatser.
Inför kommande läsår hoppas vi på nya sådana medel igen, så hör gärna
av er om intresse finns för ett samarbete. De flesta insatserna finns
beskrivna på Navet, men önskemål om t.ex. gitarrkurser för
förskolepersonal kan mailas till krister.dahlstrom@gotland.se

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

