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Kulturhuset Dieselverkstaden 

 

Hej alla förskolor och skolor 
 

Här kommer en sammanfattning av nuläget, vad som händer i vår och inte minst inför hösten 2020. 

 

Kulturutbud ht20 – Kompendier 

Kompendierna med höstens utbud kommer endast att finnas som pdf denna termin. 

På vår hemsida www.bokakulturnacka.se kommer information om höstens utbud att finnas från 

fredag den 23 april. 

 

Kulturombudsträffar 

Som läget är nu kommer vi inte att bjuda in till fysiska kulturombudsträffar i vår. 

Vi arbetar på ett upplägg där vi bjuder in er kulturombud och lärare till digitala möten för. Det 

kommer att ske under vecka 18 med hjälp av ”Teams” eller annan tjänst för digitala möten. Mer 

information kommer när vi vet mer i detalj hur det kommer att gå till. 

 

Vi håller även på att spela in några videor (inspelningar) där vi presenterar höstens utbud av 

scenkonst. Videoklippen kommer ni hitta på vår hemsida. Vi arbetar även på klipp om vår skapande 

verksamhet samt praktisk information och upplägget inför höstterminen 2020. 

 

Skapande verksamhet vt20 efter påsk 

-Visningar & verkstad i Nacka konsthall kommer att ställas in resten av terminen då det inte går att 

genomföra aktiviteten på ett säkert sätt utifrån dagens riktlinjer. 

-Temaverkstäder kopplade till skolbio kan i överenskommelse med vår dramapedagog ske på skolan. 

-Kulturhistoriska vandringar kan genomföras under förutsättning att skolan och guiden anser att det 

är genomförbart på ett säkert sätt. 

-Anna Olin kontaktar de förskolor som har skapande verksamhet bokad efter påsk. 

 

Avbokade aktiviteter med anledning av Covid-19 innan påsk 

Alla aktiviteter som förskolor och skolor avbokat med anledning av Corona/Covid-19 fram till 

påsklovet kommer att faktureras enligt bokningarna. 

Enheten Kulturhuset Dieselverkstaden står kvar med kostnader för scenkonstgrupper, 

filmdistribution för skolbio, kulturpedagoger och lokaler. Därför behöver vi ta betalt som vanligt i 

detta skede.  

 

Lösningar och ersättning för avbokade aktiviteter 

Tack vare ett gott samarbete med filmbolagen gick i princip alla skolbiovisningar som behövde ställas 

in att ersätta med filmvisningar i klassrummen.  

Även för scenkonstföreställningen ”Vem ser Dim?” för förskolan gick det att göra en speciallösning 

där vi gjorde en videoinspelning av föreställningen som sedan gick att se ute på förskolorna. 

Vissa temaverkstäder kopplade till skolbio har kunnat genomföras ute på skolorna tillsammans med 

vår dramapedagog. 

Om kommunen eller staten kommer att kompensera skolorna ekonomiskt för uteblivna aktiviteter 

återstår att se. 

  

http://www.bokakulturnacka.se/


  2(2) 

”Samtal om” våren 2020 

Som vanligt hade vi tillsammans med Dieselverkstadens bibliotek planerat för en samtalsträff även 

denna termin. Denna gång med temat Barnkonventionen.  

Med anledning av Covid-19 valde vi att ställa in då evenemanget inte bedömdes gå att genomföra på 

ett bra och säkert sätt. 

 

Uppdatering av kontaktuppgifter 

Vi ber er uppdatera/bekräfta skolans kontaktuppgifter i ett formulär. Vi behöver som minst aktuella 

kontaktuppgifter till ett kulturombud och rektor/biträdande rektor med ansvar för kultur på skolan. 

Uppdatera skolans uppgifter genom att klicka på länken: 

http://nacka.proofx.se/1q358Z1UNr8BTgWTFx0cVD/ 

 

Kommunikation och kontakt 

Håll gärna koll på vår hemsida: www.bokakulturnacka.se 

För snabb kontakt med oss, mejla: boka@dieselverkstaden.se 

Frågor om scenkonst: katarina.weidhagen@nacka.se 

Frågor om skapande/pedagogisk verksamhet: annaeva.olin@nacka.se 

Frågor om avtal och administration: martin.hansen-frost@nacka.se 

 

 

Vi vill passa på att tacka alla ute på skolorna för den ovärderliga insats ni gör. Vi kommer att arbeta 

fokuserat resten av året för att alla barn och elever ska få så många bra kulturupplevelser som möjligt 

trots den prövande tid vi befinner oss i. Tveka aldrig att höra av er till oss med frågor och tankar om 

hur vi kan göra detta på bästa sätt för era elever. 

 

 

Varma vårhälsningar från Anna, Emika, Katarina, Sara och Martin 

 

 

 

 

.  
 

 
 

http://nacka.proofx.se/1q358Z1UNr8BTgWTFx0cVD/
http://www.bokakulturnacka.se/
mailto:boka@dieselverkstaden.se
mailto:katarina.weidhagen@nacka.se
mailto:annaeva.olin@nacka.se
mailto:martin.hansen-frost@nacka.se

