falun.se/kulturskolan

Kulturskolans och Naturskolans kostnadsfria utbud
för skola och förskola vårterminen 2018
Våra pedagoger har god kunskap om skolans styrdokument och samtliga erbjudanden är
anpassade för att de estetiska lärprocesserna ska bidra till ökad måluppfyllelse.
Konstvisningar med verkstad

Material till utlåning

Elsa Beskows magiska sagovärld i olika årstider.
3 år–F-klass, ett besök 90 min, mars, april, maj

Kulturskolan lånar ut lådor med kulturpedagogiskt material. Bokas på insidan under ”Tjänster och beställningar”.

Ilon Wikland från flyktingbarn till sagoillustratör.
3 år–åk 3, ett besök 90 min, mars, april, maj

Naturskolan lånar ut utomhuspedagogiskt material t. ex.
Trangia-kök och stekhällar, skidor, stavar och pjäxor för
mellanstadiebarn, snöskor, vattenhåvar, luppar, kåtor m.m.

Lars Lerin – en av nordens främsta akvarellister.
Åk 1– 9, ett besök 90 min, mars, april, maj

Dramapedagogik
The Adventure, in English Please.
Åk 6–9, två tillfällen 90 min, vecka 3–8.
Dramaövningar på engelska för att stärka samspelet.
Från ord till scen
Åk 5–9, två tillfällen 90–120 min, vecka 10–17
Berätta, lyssna, uttrycka och gestalta text.
Vi gör tillsammans F-klass–åk 9
Samspel, gestaltning och improvisation.

Gamla Staberg
Kulturpedagogik i världsarvsmiljö
Åk 5, 1–2 dagar, maj på Gamla Staberg
Världsarvets historia, skapande, drama och odling.

Naturskolan
Naturskolan arbetar efter mottot ”lär in ute” och använder alla sinnen för inlärning. Naturskolans program med
olika teman hittar du på hemsidan.

Kompanjonlärarskap
Alla klasslärare i åk 2 erbjuds kompanjonlärarskap i dans
och/eller musik där Kulturskolans lärare besöker klassen.

Dans på Centrum för flerspråkighet
Kulturskolans danslärare möter nyanlända elever.

Fortbildning för pedagoger
Konstpedagogik: ”Hur kan jag arbeta med konst på min
skola/förskola?” 1 500 kr.
Dramapedagogik: ”Berättande” 350 kr/deltagare.
”Kreativitet i arbetslaget” 1 500 kr.
Naturskolan: ”Leka och lära naturvetenskap
och teknik ute”, ”Leka och lära språk ute”, ”Grundläggande utomhuspedagogik”, ”Att lära in ute för hållbar
utveckling”. 350 kr/deltagare.

Kontaktuppgifter
Läs mer om utbud och fortbildningar under ”Kultur i
skola och förskola” på falun.se/kulturskolan
Ewa Lindgren (konstpedagog):
ewa.lindgren@falun.se, 023-824 91
Cecilia Saxe (dramapedagog):
cecilia.saxe@falun.se, 023-825 57
Naturskolan: falun.se/naturskolan,
naturskolan@falun.se, 023-861 09
Särskilda inbjudningar skickas ut kontinuerligt under
året. Håll utkik på din skola/förskola!

