
 

   - far varlden att vaxa! 
Varmt välkommen till en spännande dag i Karlskrona fylld med rykande 
färskt skolbioutbud, tips och inspiration, fortbildning och nätverkande! 
 

Under dagen presenterar skolbiodistributörer de senaste filmerna med tips och idéer kring filmsamtal.  
Filmpedagogerna från Folkets Bio föreläser om skolbio och Medie- och informationskunnighet (MIK).  
Dagen vänder sig till dig som är lärare, kulturombud, kultursamordnare, skolledare eller på annat sätt  
berörs av skolbiofrågan. Intresserade elever är också varmt välkomna (begränsat antal platser). 
 
Anmälan

Anmäl dig senast den 9:e mars via länken: https://service.karlskrona.se/Skolbio
Om du har anmält dig till dagen och får förhinder, avanmäl dig eller överlåt anmälan till en kollega.  
Deltagandet är kostnadsfritt och mat samt fika ingår.

Om du har frågor kontakta

Suzanne Eklöf, Karlskrona kommun. 0455-303424, suzanne.eklof@karlskrona.se 

Vi önskar dig varmt välkommen! 
 

Arrangör:                I samarbete med:                     Med stöd av:

.. .. .

      Karlskrona
11 1717:e mars

Biostaden i
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09.00  Drop-in och fika

09.30  Välkomna

09.45  Rose-Marie Strand från Folkets Bio presenterar nya skolbiofilmer med trailers och  
  filmklipp för åk 3-9 och ger tips och idéer kring filmsamtal i skolan  
  
10.45  Paus

11.00  Nils-Thomas Andersson från FilmCentrum presenterar nya skolbiofilmer med trailers  
  och filmklipp för åk 3-9 och ger tips på tematiska ingångar samt exempel på aktuella  
  filmpedagogiska projekt

12.00  Lunch och mingel

13.00   Skolbio - en viktig del av den rörliga bildningen och MIK. En föreläsning med  
  Mikael Kowalski från Filmpedagogerna på Folkets Bio

14.15  Fika

14.30  Skolbio - en viktig del av den rörliga bildningen och MIK (fortsättning)

15.30  Sammanfattning av dagen 
 
 
Dag:  Tisdag 17/3 
Tid:  09.00 - 15.45 
Plats:  Biostaden, Ronnebygatan 28, 371 33 Karlskrona

  Konferencier för dagen är Christina Schöning från Filmregion Sydost.

Arrangör:                I samarbete med:                      Med stöd av:

Program

Skolbio får världen att växa genom att  
utmana, beröra och ge oss nya perspektiv! 
 
Skolbio och filmsamtal är ett viktigt och lust- 
fyllt verktyg för lärande, rörlig bildning och  
för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande.


