
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

Samtliga erbjudanden är anpassade för att de estetiska lärprocesserna ska bidra till 

ökad måluppfyllelse, allt enligt läroplanen.

 

Konstpedagogik 

Konstvisningar.                                                                            

I sagans magiska värld kan allt hända – vi tittar på 

sagan i konsten och skapar egna bilder. För barn 4-6 år.                                                                   

Carl Larsson 100år - vi ser på kända och okända verk 

och skapar sedan i olika material. Åk 1-9 vecka 4-17, 90 

minuter per tillfälle.                                                    
Plats: Kulturhuset tio14                                                      

Fortbildning för pedagoger.                                                     

Vi skapar, tittar och inspireras av konst och olika material 

som prövas enskilt och i grupp. Friskvård eller utveckling 

för ditt arbetslag utifrån de önskemål som är aktuella på 

din arbetsplats just nu.                                                                                
Kostnad: 1500 för material och fika/ grupp/ halvdag.    

Kontakt: Ewa Lindgren, konstpedagog 
ewa.lindgren@falun.se  023-829 41                                             

Dramapedagogik 

Sagoäventyr – vi ger oss iväg i fantasins och sagans 

värld. För barn födda 2013. 60 minuter under terminen. 

Särskilt erbjudande skickas ut till förskolorna.                                            

Världsarvet Falun – vi arbetar med enklare gestaltning, 

fantasi och rörelseövningar inspirerade av Faluns historia.                                                  

Åk 3-4 vecka 10-16. 2-3 tillfällen 60-90 minuter per 

tillfälle.                                                                         
Plats: Din skola eller i Kulturhuset tio14 

Fortbildning för pedagoger. Vill du förkovra dig i 

berättandets och sagoskapandets konst? Kanske söker du 

inspiration och material att använda i dina egna grupper 

eller vill du få en härlig kväll tillsammans med 

kollegorna. Onsdagar 20 februari alternativt 5 juni kl 

18.30-20.10 i Kulturhuset tio14.                               

Kostnad: 350 kr per deltagare.    

Kontakt: Cecilia Saxe, dramapedagog 
cecilia.saxe@falun.se 023-825 57           

Kulturpedagogik 

Gamla Staberg - kulturpedagogik i världsarvsmiljö. 

En dag i maj på Gamla Staberg, världsarvets historia, 

skapande och drama. Åk 5. Separat inbjudan skickas ut i 

förväg. 

Kulturteam.                                                     

Kulturskolan erbjuder klasser i åk 2 att under en period 

på 6 veckor få arbeta tillsammans med ett kulturteam 

bestående av två kulturpedagoger från något eller några 

av kulturskolans olika estetiska ämnen, som till exempel 

dans, musik, konst och drama.  Arbetet grundar sig i att vi 

använder de estetiska ämnenas olika inriktningar och 

uttryck för att ge gruppen möjlighet att arbeta 

gruppstärkande och språkfrämjande. Erbjudandet är 

kostnadsfritt.  

Kontakt: Turi Berglund, musiklärare 

turi.berglund@falun.se 023-834 34  

Material till utlåning 

Kulturskolan lånar ut lådor med kulturpedagogiskt 

material. Bokas via Insidan under ”Tjänster och 

beställningar” och ”Kulturlådor”. Tänk på att skicka ett 

mejl till ewa.lindgren@falun.se när du lånar! 

Inbjudningar 

Särskilda inbjudningar skickas ut kontinuerligt under 

året. Håll utkik på din skola/förskola! 

För mer information: www.falun.se/kulturskolan 
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