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Dagens upplägg

15:00 – Skapande verksamhet

15:15 – Information om kultur i skolan, frågor

15:30 – Dagens gäster Rose-Marie Strand (Folkets Bio)

16:00 – Påtår och bensträckare

16:05 – Skolbioutbudet våren 2020

16:50 – Frågor

17:00 – Tack för idag



Skapande verksamhet

- Visning & Verkstad i Nacka 

konsthall

- Temaverkstad kopplad till 

skolbio

- Kulturhistorisk vandring

- Verkstad i Olle Nymans ateljéer



Skapande verksamhet

- Har skolan kultur-

historiska vandringar 

under vårterminen? 

- Välj vandring senast den 

2 december!

- Besök hos Olle Nymans 

ateljéer bokas via 

bokakulturnacka.se



Kulturpengen

- Kulturpengen omfattar alla från 3 år till årskurs 9

- Beloppet är i dagsläget 283kr / elev och år

- Pengen betalas ut direkt till skolorna två gånger per år

- Skolan redovisar vilken verksamhet de deltagit i till kommunen

- Vi fakturerar skolan utifrån avtalet med justeringar för antal elever/grupper



Kulturhuset 
Dieselverkstaden

Så funkar det

- Vi uppmuntrar alla skolor att utse ett eller flera kulturombud

- Ni är ambassadörer för kultur i skolan

- Kulturplanen visar vad skolans avtal innehåller

- Hemsidan är vår viktigaste informationskanal



Önskemål / Val

- Vårt sätt att få reda på hur 
många elever på skolan som 
omfattas kommande termin

- Avgörande för att vi ska ha 
möjlighet att planera 
verksamheten på ett bra sätt

- Glöm inte välja vilken 
kulturhistorisk vandring klassen 
önskar gå under kommande 
termin – (om det ingår i skolan 
kulturplan)



- För att skolorna ska ha 

möjlighet att välja dag och tid

- Avtalet bestämmer vad skolan 

ska delta i

- Bokningen är bindande för en 

specifik dag och tid.



Ett halvår framåt

- 20 november – 2 december Välj skolbio och vandring!

- 16 december - 16 januari Boka vårens verksamhet!

- Vecka 7 Skolbioseminarium

- Vecka 6, 8, 10, 11 Sexårskören

- Mars Samtal om - datum och ämne kommer senare

- 1 mars Sista dag för ändring av kulturplan/avtal inför ht20

- Vecka 17, 18 Kulturombudsträffar inför ht20

- Frågor eller dags för ett möte, tveka inte att höra av er.

Kontakt boka@dieselverkstaden.se Anna annaeva.olin@nacka.se

Katarina katarina.weidhagen@nacka.se Martin martin.hansen-frost@nacka.se

mailto:boka@dieselverkstaden.se
mailto:annaeva.olin@nacka.se
mailto:katarina.weidhagen@nacka.se
mailto:martin.hansen-frost@nacka.se


Smått och gott

- Lilla Nackaboken

Nu finns en lärarhandledning till boken.

Kontakta jenny.frisell@nacka.se om skolan är intresserad av boken och handledningen eller 

vill vete mer.

mailto:jenny.frisell@nacka.se


Skolbio

Rose-Marie Strand – Folkets bio



Skolbio

Foto: smorgasboardpicturehouse.se



- Välj film 20 november – 2 december.

- De valda filmerna för respektive årskurs är de som 

ska bokas senast 16 januari, (tid och dag).

Skolbio



- Mobilfri skolbio för alla!

- Vi behöver alla skolors hjälp för 

att filmupplevelsen ska bli den 

bästa tänkbara, fri från störande 

distraktioner. 2020 vill vi testa att 

låta de skolor som tagit bort 

mobilerna från biosalongen sätta 

standarden. 

- Hur gör ni på skolan? 

- Kan vi bidra med något?

Skolbio



Bram med myror i brallorna
spelfilm åk F-3

Foto: Jan Moeskops



animerat åk F-3

Foto: njutafilms.com



Fimpen 
klassiker åk F-3

Foto: John Olsson



Rum 213
spelfilm åk 4-6

Foto: Emil Klang



Tito och fåglarna
animerat
Visas för åk F-3 med svenskt tal
Visas för åk 4-6 med svensk text

Foto: smorgasboardpicturehouse.se



Taiki
spelfilm åk 4-6

Foto: Dutch features



Chuskit
spelfilm åk 4-6

Foto: Arvind Kannabiran



Osynliga Sue 
spelfilm åk 4-6

Foto: Ralf Noack



Face to Face
spelfilm åk 4-6

Foto: Ívar Kristján Ívarsson



- Välj film 20 november – 2 december.

- De valda filmerna för respektive årskurs är de som 

ska bokas senast 16 januari, (tid och dag).

- Mobilfri skolbio för alla! ☺

Skolbio



Ett halvår framåt

- 20 november – 2 december Önska/välj skolbio och välj vandring!

- 16 december - 16 januari Boka vårens verksamhet!

- Vecka 7 Skolbioseminarium

- Vecka 6, 8, 10, 11 Sexårskören

- Mars Samtal om - datum och ämne kommer senare

- 1 mars Sista dag för ändring av kulturplan/avtal inför ht20

- Vecka 17, 18 Kulturombudsträffar inför ht20

- Frågor eller dags för ett möte, tveka inte att höra av er.

Kontakt boka@dieselverkstaden.se Anna annaeva.olin@nacka.se

Katarina katarina.weidhagen@nacka.se Martin martin.hansen-frost@nacka.se

mailto:boka@dieselverkstaden.se
mailto:annaeva.olin@nacka.se
mailto:katarina.weidhagen@nacka.se
mailto:martin.hansen-frost@nacka.se


Tack för idag

Fyll i önskemål senast 2 december!


