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Kontaktlista

Besök vår hemsida, boras.se/upplevaochgora
Där presenterar varje institution hela sitt aktuella utbud och det finns mer information om kultur i
förskolan. Ni är naturligtvis välkomna att ringa eller skicka e-post om ni har några funderingar.
Välkomna till en höst med mycket Kultur i Förskolan!
Kultursekreterare Barn
Jonna Börjesson
Tfn 35 38 05, e-post: jonna.borjesson@boras.se
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BARN OCH UNGA i Borås
Kulturförvaltningens arbete för och med barn/unga utvecklas ständigt. Olika styrdokument ligger till
grund för vårt arbete. Dessutom sker en rad samarbeten med olika aktörer.

Kulturprogram

I det av kommunfullmäktige beslutade Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad betonas barns och ungas
rätt till kultur.
”Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad... Barn och unga…, är särskilt
angelägen att nå.”
”Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och bildning.”
”Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter samt ges
möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck.”
Styrdokumenten finns på: boras.se

Läroplan för förskolan

I Lpfö 98 betonas vikten av tillgång till kultur för alla barn.
Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska
stimuleras. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande
som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en
generation till nästa. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn
med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska
lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika
uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av taloch skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och
lärande.
Genom att barnen tar del av konst och kultur uppmuntras deras kreativitet och skapande vilket bidrar
till identitetsskapande och till ett Borås där barn mår bra, inspireras och utvecklas.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta,
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och
samtala om dessa,
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i
många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Ur Lpfö 98
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Lördagsbarn

Offentlig Kultur för barn och unga
hösten 2018!
Lördagsbarn

Kulturförvaltningen bjuder på en mängd aktiviteter och programpunkter under hösten.
Lördagsbarn - Offentligt kulturutbud till barn på lördagar

Under hösten följer gästspel med barnteater, dans, barnfilm på Röda kvarn, workshops, och
mycket mer. De flesta aktiviteterna är kostnadsfria.
För hela programmet: se separat programfolder samt boras.se/lördagsbarn!

Övrigt offentligt utbud

Söndag 7 oktober kl 11-15 är det Mukulatfest på Kulturhuset. Det är ett tvåspråkigt (sv/fin)
barnkulturevenemang men alla, oavsett språk, är välkomna.
Detta år blir det cirkustema. Det blir föreställningar, musik, sång och workshops. Hjälp till att
lösa cirkusmysteriet! Klä upp dig till cirkusprinsessa eller varför inte en cirkushäst och uppträdd i
vår manege! Prova på cirkuskonster och mycket mer! Fri entré till allt!
Biblioteken i Borås, Textilmuseet, Borås museum, Borås konstmuseum, Borås kulturskola, och
Röda Kvarn genomför dessutom en mängd andra aktiviteter och arrangemang under hösten. Det
offentliga utbudet återfinns på boras.se/kultur och under respektive institutions hemsida.

Kultur i uterum

Vecka 38, 18-19 september tisdag & onsdag, är det dags för den populära aktiviteten: kultur i
uterum på Friluftsmuseet Borås Museum. Alla 5-åringar på förskolorna är välkomna att mellan kl
10-ca 12.30 uppleva olika kulturutövningar runt om i parken. Mellan kl 9.45-10 får alla barn som
vill något att dricka och en banan innan det sätter igång. Mellan kl 11-ca 11.40 är det lunchrast.
Förskolorna måste ordna egen matsäck.
Det blir fort fullbokat så nämligen er direkt!
Bokning sker på tfn 033-35 38 05 eller jonna.borjesson@boras.se
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Biblioteken i Borås
Välkommen till Stadsbiblioteket i Kulturhuset eller till något av
närbiblioteken i staden.
Alla grupper från förskolan är välkomna under öppettid!
Vill ni att vi visar er runt i biblioteket – hör gärna av er innan och
boka en tid.

Att låna
Förskolor:
Förskolan lånar på avdelningens lånekort med en pinkod kopplad till kortet.
Lånen kan återlämnas på vilket bibliotek som helst i Borås. Om lånetiden inte
räcker går det oftast bra att förlänga en låneperiod till. Logga in på vår webb med
ert lånekort och pinkod och skapa ett användarnamn. Så kan ni se era lån och ev.
förlänga dem.
Biblioteken i Borås
Borås stadsbibliotek
Barn och unga
PA Halls Terrass
Tel: 35 76 30

Mötesplats Norrby
Värmlandsgatan 22
Tel: 35 32 41

Byttorps bibliotek
Fjällgatan 7
Tel: 35 76 31

Norrby familjecentral och
bibliotek
Norrby Tvärgata 34
Tel. 35 83 06

Dalsjöfors bibliotek
Stationsvägen 2
Tel: 35 87 50

Sandareds bibliotek
Skolan
Tel: 35 88 49

Fristad bibliotek
Gamla Kyrkvägen 6
Tel. 35 88 09
Göta bibliotek
Varbergsvägen 38
Tel: 35 37 20

Sjöbos bibliotek
Sjöbo Torg
Tel: 35 76 34
Trandareds bibliotek
Trandaredsgatan 36
Tel: 35 80 86

Hässlehus bibliotek
Våglängdsgatan 5
Tel: 35 38 91

Viskafors bibliotek
Varbergsvägen 79
Tel: 35 89 21

Kristinebergs bibliotek och
Öppna förskola
Centrumhuset
Tel: 35 38 14

För aktuella öppettider se
http://bibliotek.boras.se
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Välkomna till Knacka På!
Under hösten bjuder vi på dramatiserat berättande med utgångspunkt i Stina Wirséns fantastiska
”Vem”-böcker. Böckerna berör känslor och vardagssituationer på ett oerhört fint sätt, som barnen kan
känna igen sig i.
För barn i åldrarna 3-4 år. Torsdagar kl. 09.15 eller kl. 10.15
Bokning och frågor till charlotta.lindeblad@boras.se
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Textilmuseet
Upptäck museet

Datum: September - December
Tid: Bokas från kl 9
Tidsåtgång: 1 timme
Lokal: Textilmuseet
Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se
För de minsta barnen är ett museibesök en stor upplevelse! I deras takt upptäcker vi därför museet, vi
kikar runt i utställningarna, känner på textila föremål eller kanske klär ut oss. I den här visningen är det
barnens nyfikenhet och lust som styr var vi hamnar.
”Om vi ser till de barn som inte förstår sig på det teoretiska, som inte förstår sig på sifferkoden med en gång, de behöver
göra på ett annat sätt. Och här blir museerna för mig en så obetalbar tillgång, de får andra material, andra
sinnesintryck, en förståelseprocess på ett annat vis”
Mats Andersson, lärare förskollärarutbildningen
Koppling till Lpfö 98:
Mål för utveckling och lärande, ett urval:
- Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå
sin omvärld.
- Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker
förstå andras perspektiv.
- Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
- Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
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Borås Konstmuseum

Välkommen till Borås konstmuseum och vårt pedagogiska program för hösten 2018!
Besök oss och låt barnen möta, diskutera och fundera kring konsten tillsammans med museets
pedagoger. Vårt pedagogiska program tar avstamp i våra aktuella utställningar och tar fasta på deras
olika teman. Vi ser till alla deltagares möjligheter att på egna villkor närma sig konsten samt arbeta med
eget skapande.

Visning med workshop

Datum: Boka
Tid: Boka
Tidsåtgång: ca 90 min
Lokal: Borås konstmuseum/pedagogisk verkstad
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se
Vi inleder med en guidad visning av våra pågående utställningar, där vi fördjupar oss i konstnärernas
arbete, tekniker osv. Därefter arbetar vi praktiskt i vår verkstad med teman kopplade till det vi just
upplevt i utställningarna.
Koppling till kursplan/ämnen:
Ur läroplan för förskola
”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en
levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala
och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och
söka svar och lösningar.
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns
utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika
former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga
att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:


sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor
i vardagen,



förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning,
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Röda Kvarn

Kulturkontoret bedriver skolbio i samverkan med kommunens för-, grund- och gymnasieskolor
på Röda Kvarn. En unik och vacker biografmiljö, byggd 1914, restaurerad 2005 och numera
Borås största salong.
Målet med skolbio är att alla barn ska få tillfälle att se bra film på bio under sin förskoletid. Skolbion
kan både berika och underlätta arbetet i förskolan genom den gemensamma filmupplevelsen. Det är
enkelt att koppla till Lpfö 98. Att se film är ett oslagbart sätt att levandegöra teman och
problemställningar på ett sätt som barnen själva förstår och kan ta till sig. Dessutom ger det en bra
utgångspunkt att ta upp svåra och känsliga ämnen. Det är viktigt att värna om möjligheten för våra barn
att få möta alternativa filmuttryck och likaså biografen som mötesplats.

Bokning av skolbiofilmer

Förskolan bokar senast två vardagar innan aktuell föreställning.
Skolbiofilmerna kan bokas direkt på webben, se www.boras.se/skolbio, alternativt kontakta
Kulturhusets reception på tel. 033-35 35 05
Kostnad: 10 kronor för förskolan. Priset gäller per person, barn såväl som personal. Avgifterna
internfaktureras.
Röda Kvarns salong har 252 platser och är godkänd för maximalt 4 rullstolar samtidigt. När du bokar
en skolbiovisning är det därför viktigt att du anger om någon av dina besökare är rullstolsburen. På
grund av platsbrist ber vi er också att inte ta med barnvagnar till skolbiovisningarna eftersom dessa då
kan behöva parkeras utanför biografen.

Kontakt

För information om programmet, synpunkter, förslag och frågor kontakta filmverksamhetsansvarig
Mats T Olsson, mats.olsson@boras.se (tel 033-35 76 24).
Biografmaskinist och person på plats under visningarna: Henrik Holmgren, 076-888 70 42

Filmer för förskolan hösten 2018
- Jazzoo – festen (F)
- Trollvinter i Mumindalen (F-cirka åk 1)

Jazzoo – festen

Visas: Vecka 42 (15-17/10) OBS! Ingen visning torsdag 18/10
Regi: Adam Marko-Nord. Sverige, 2017. 30 minuter.
Rekommenderad för Förskolan. Filmhandledning saknas.
Teman: Bild & animation, Musik, Vänskap, Likheter & olikheter, Fabler
En färgglad, svängig film för de yngsta biobesökarna! I en glänta i skogen har jordens alla djur samlats
till en sjusjungande fest. Rovdjur och växtätare, stora djur och små. Näktergalen hämtar elefanten,
aporna, kängurun, koalan och de andra djuren. Men hur kommer det sig? Tiden vrids bakåt och vi får
följa de olika mötena, vart och ett en egen spännande historia. Koalan vill hoppa som en känguru,
isbjörnen får hjälp att hitta hem av en blåval och flodhästen lyckas rymma från zoo. Alltsammans till
härligt svängiga jazztoner! Svenskt tal.
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Trollvinter i Mumindalen

Visas: Vecka 48 (26-29/11)
Regi: Carpelan & Wronski. Finland/Polen, 2017. 80 minuter.
Rekommenderad från Förskolan (-cirka åk 1). Filmhandledning saknas.
Teman: Bild & animation, Bok till film, Fabler, Julen & högtider
Tove Janssons älskade mumintroll är tillbaka i klassisk form med röster av bland andra Stellan
Skarsgård och Alicia Vikander! Det är vinter i Mumindalen, men Mumintrollet vill inte gå i ide. Han vill
undersöka vintern. Då upptäcker han att märkliga varelser går omkring i snön och väntar på en märklig
och efterlängtad gäst, kallad Julen. Ivriga får mumintrollen lära sig allt om den fantastiska högtiden!
Härlig, genuin film för de yngsta filmälskarna berättad som ett finstämt litet äventyr som sjuder av
charm och julstämning. Svenskt tal.

För de äldsta förskolebarnen kan även nedanstående filmer passa:

Ballerinan och uppfinnaren

Visas: Vecka 41 (8-9/10+11/10) OBS! Inga visningar onsdag 10/10
Regi: Summer & Warin. Frankrike/Kanada, 2016. 89 minuter.
Rekommenderad från cirka Förskoleklass (-åk 6). Filmhandledning saknas.
Teman: Drömmar & intressen, Historia, Dans & musik, Bild & animation, Samhälle & klass
Felicia är en föräldralös flicka med en passion i livet: att dansa! Tillsammans med kompisen Victor, som
drömmer om att bli uppfinnare, flyr hon barnhemmet och ut på äventyr i Paris – drömmarnas stad,
fylld av ljus och med Eiffeltornet under uppbyggnad. Men för Felicia har hennes nya liv bara börjat. Nu
måste hon kämpa för att visa att hon har vad som krävs för att bli prima ballerina på Operan i Paris.
Ballerinan och uppfinnaren är ett oemotståndligt charmigt och dansant franskt succéäventyr om att
aldrig ge upp sina drömmar! Svenskt tal.
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Paddington 2

Visas: Vecka 46 (12-15/11)
Regi: Paul King. England/USA, 2017. 103 minuter.
Rekommenderad från cirka åk 1 (-åk 6). Filmhandledning saknas.
Teman: Bild & animation, Fabler, Bok till film
Paddington är tillbaka! Den marmeladälskande lilla björnen har flyttat in hos familjen Brown i London
och sprider glädje var han än går. Nu ska Tant Lucy fylla år och Paddington har hittat den perfekta
presenten: en vacker bok. Men presenten blir stulen och Paddington blir oskyldigt dömd för stölden.
Nu måste han rentvå sig själv – och hitta den verklige tjuven! Paddington 2 har blivit lika älskad och
hyllad som originalet. Ett ljuvligt äventyr som serverar klokheter och charm med stort hjärta i tjusigt
filmade miljöer. Svenskt tal.
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Borås Kulturskola
Musiklek med sång, musik, rytmik och drama

Kulturskolan kan i dialog med er förskola erbjuda musiklek som är anpassade efter era önskningar. I en
kombination av sång, musik, rytmik och drama, eller enbart ett av dessa ämnen, kan barnen i sällskap
med våra lärare få en mysig och lärorik stund tillsammans.
Datum: Under läsåret
Tid: Under skoltid
Tidsåtgång: Bestäms i dialog med Kulturskolans lärare och förskolan
Lokal: Borås Kulturskolas nya lokaler på Simonsland, eller på er förskola
Anmälan: Hör av dig till Markus Wik, biträdande kulturskolechef:
0768-88 76 43 eller markus.wik@boras.se
Koppling till kursplan/ämnen:
Barnen får genom lekfulla former tillgång till musiken och kulturens positiva egenskaper. Som en
introduktion till musiken, eller ett komplement till förskolans egna aktiviteter, kan pedagoger få
inspiration till fortsatt utforskande av musiken, med barnens lust och lärande i fokus.
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KONTAKTLISTA

Kultursekreterare/samordnare Barn,
Kulturkontoret
Jonna Börjesson

Textilmuseet och Borås museum:
Bokning och information:
Information: Karin Olsson Lindström,
museipedagog
eller Annika Åkesson, museipedagog

35 38 05

jonna.borjesson@boras.se

35 89 50

bokning.textilmuseet@boras.se
karin.olssonlindstrom@boras.se
annika2.akesson@boras.se

Borås konstmuseum:

Bokningar:
Information: Ellen Tafferner, museipedagog

Biblioteken i Borås:

Stadsbiblioteket Barn och unga
Byttorps bibliotek

bokningar.konstmuseum@boras.se

0734-153586 ellen.tafferner@boras.se

35 76 30
35 76 31
35 87 50

Dalsjöfors bibliotek

35 88 09

Fristad bibliotek

35 37 20

Göta bibliotek
Hässlehus bibliotek
Kristinebergs bibliotek och
Öppna förskola
Mötesplats Norrby
Norrby familjecentral och bibliotek

35 38 91
35 38 14
35 32 41
35 83 06

Sandareds bibliotek

35 88 49
35 76 34

Sjöbos bibliotek
Trandareds bibliotek

35 80 86

Viskafors bibliotek

35 89 21

Röda kvarn:

Filmverksamhetsansvarig: Mats T Olsson
Biografmaskinist och person på plats under
visningarna: Henrik Holmgren

35 76 24

mats.olsson@boras.se

076-888 70 42

Bokningsfrågor: Kulturhusets reception

35 35 05

Borås Kulturskola:

Markus Wik, Bitr. rektor

0768-887643
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markus.wik@boras.se

KULTURFÖRVALTNINGEN

