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 Folkets Bio
Film- och mediepedagogik

SKAPANDE SKOLA 2014-2015
Folkets Bios Filmpedagoger har mer än 20 års erfarenhet av arbete med film i skolan.

Har du funderat på hur dina elever ska arbeta med kreativitet, källkritik och träna sin 
analytiska förmåga under 2014-2015? Om inte, är det dags nu. Den 6 februari är sista 
anmälningsdag för Skapande skola och vad vore bättre än att göra film utifrån ett tema 
som följer styrdokumenten och passar in i din undervisning? Eleverna lär sig grundläg-
gande analysbegrepp och verktyg för film och media.

Om du har egna förslag eller önskemål på arbetssätt eller teman är du hjärtligt väl- 
kommen att höra av dig! Våra workshops, material och föreläsningar kan anpassas  
utifrån dina förslag och skolans förutsättningar.

 

Filmpedagogernas föreläsningar uppfyller Västra Götalandsregionens  
kriterier för arrangörsstöd. Det innebär att alla kommuner och arrangörer 
kan söka arrangörsstöd för alla våra aktiviteter, inte bara Skapande skola.
Arrangören betalar 50 % av arvodet. Arrangörsstödet täcker resterande  
50 % plus resa och ev. boende. Kontakta kultursamordnaren i din  
kommun för mer information.



Bokning och allmän information
Målgrupp: årskurs 6-9

Utrustning teoretisk workshop: Klassrum med projektor, ljud samt internetuppkoppling. Ni kan även komma 
till oss på Hagabion, Göteborg. 

Praktiskt filmarbete: Vi tar med oss datorer, kameror och övrig utrustning till er.
Tid per tillfälle: 2x60 minuter

Bokning:Filmpedagogerna Folkets Bio 
Våra pedagoger: Julia Bertilsson, Fredrik Holmberg, Johan Holmberg, Mikael Kowalski.  

Telefon: 031-121090
E-Post: info@filmpedagogerna.se 

www.filmpedagogerna.se

Komponera ihop ert skapande skola paket

Vi vill gärna rekommendera en kombination bestående av en temaworkshop och två praktiska 
tillfällen med filmskapande och erbjuder därför ett rabatterat pris för alla tre.

Grundläggande workshop:

Kombinationspaket

Med hjälp av filmklipp från olika genrer och årtal upptäcker vi hur berättelser förmedlas i film. Vi 
går igenom grundläggande analysbegrepp och diskuterar hur temat framställs (1 tillfälle) 

GRUNDLÄGGANDE WORKSHOPS med teoretiskt innehåll väljs utifrån följande teman: 
Filmskolan - Grundläggande Filmanalys

Reklamfilmens fantastiska värld
Kvinnor och män i media

Vi och dom

Eget skapande
Hur förmedlar man en berättelse med hjälp av film? Tillsammans går vi igenom allt från manus, 

bildmanus, filmande och redigering. Med handledning från filmpedagogerna arbetar eleverna med 
filmskapande från idé till slutprodukt och redovisning.

Vi står för all teknik!

Priser:
1 grundläggande teoretisk workshop 4500:- 

2 Praktiska filmtillfällen  6000:-  
1 grundläggande workshop + 2 praktiska tillfällen: 9000:-

Eventuella resekostnader tillkommer


