
PÅSKHÄLSNING
Nu när vi alla är hemma lite mer än vanligt har vi på 
kulturskolan tänkt om kring våra verksamheter på 
påsklovet. Istället för att ni kommer till oss på
kulturskolan bjuder vi in oss själva till ert skapande 
rum där hemma genom de kreativa uppdragen i detta 
häftet. 
 
Passa på att skapa med de material du har hemma. 
Allt kan bli konst om man har rätt ”glasögon” på.   
 
Vi hoppas att vi träffas i våra verksamheter, om inte 
förr så till hösten!
 

Glad påsk och Gott Påsklov! 
 

/Borås Kulturskola
 

 Ps. Nu är det dags att söka till kulturskolan! 
Längst bak i häftet ser du det aktuella kursutbudet.  
 
Anmäl dig före 17 maj för störst chans att få börja.  
 



DU BEHÖVER: 

1. Något att rita på. 
2. En och samma penna att rita med. Här har vi valt svart.
3. Fantasi 

Rita uppdragen varje dag. Att skissa/rita minst 20 minuter 
varje dag innebär inte bara att du övar handen utan också
håller igång hjärnan. Att rita är att tänka! 

Måndag: MITT DRÖMDJUR
Tisdag: MITT COOLASTE
Onsdag: ETT HEM 
Skärtorsdag: DET GODASTE
Långfredag: VATTEN  
Påskafton: ÄGGSTRA BRA
Påskdagen:  MINA RÖTTER
Annandag påsk: MIN DRÖM 

Rita lite varje dag

SKISSDAGBOKEN





Skapa med det som finns hemma

KURRAGÖMMA

DU BEHÖVER: 

1. Äta glass i stora lass (Glasspinnar)
2. Tuschpennor eller vattenfärg
3. En penna med tunn spets. 

Rita roliga eller läskiga kompisar på glasspinnarna. 
Göm dem sedan i roliga miljöer. Till exempel i blomkrukor! 

Låt sedan familjen leta pinnar. Flest pinnar vinner!



Påsken är starkt förknippad med påskris, som tidigare kallades 
fastlagsris. I vår tid köper vi ris som prydnad. Visste du att det i 
bondesamhället hade en starkare symbolisk innebörd?  
På Nordiska museets webbplats kan du läsa mer om du är nyfiken på
kultur och historia. På 1800-talet blev det vanligt att betrakta påskriset
som en dekoration. På nästa sida får du tips hur du kan göra ditt eget!  



Skapa med det som finns hemma

MAGISKT PÅSKRIS

DU BEHÖVER: 

1. Ris från naturen. Pinnar och grenar som hittats på 
marken.
2. Målarfärg (akryl) eller akrylfärg på penna (Posca) 
3. Pysselmaterial eller leksaker att dekorera med. 
Fantasin sätter gränser!
4. Limpistol är bra men till exempel glitter kan doppas i 
vanligt skollim. 

Vem har sagt att påskris måste se ut på ett visst sätt? Med det du har 
hemma kan du skapa något helt eget. Med lite färg kommer man långt. 
Utsorterade gamla, små leksaker kan komma väl till hands så väl som det 
lite mer traditionella pysselmaterialet. 



Colorpush 
Skapa digital konst online!

DU BEHÖVER: 

1. Tillgång till dator

Gå in på https://colorpush.wetransfer.com
 
Färglägg med datormusen allt eftersom penseln ändrar
färg automatiskt. Tryck på de olika formerna till höger
i bild för att ändra uttryck i bilden. Ladda hem bilden 
genom att trycka på mellanslag.  
 
Obs! Det går på tid! Skynda dig att skapa!



Låt färgen flöda!



DU BEHÖVER: 

1. Tillgång till en kamera eller mobilkamera
2. Fantasi och lust att fota!
 
Ta bilder varje dag på våra teman!  
 
Om du eller en förälder har Instagram kan du tagga 
kulturskolan med #kulturskolansfotoutmaning 
så kan alla som följer hashtaggen se din bild! 
Skicka annars bilden till oss i DM. 
 

Måndag: HÄR ÄR JAG 
   Tisdag: TITTUT  
      Onsdag: LÅNGT BORT OCH NÄRA
        Skärtorsdag: RANDIGT 
         Långfredag: RÖTT ELLER SLÖTT
        Påskafton: GULT ELLER FULT 
            Påskdagen: BLÅTT ELLER FLOTT
                Annandag påsk: EN ANNAN DAG

Fotoutmaningen
Fota varje dag!

#kulturskolansfotoutmaning 



Simonsland

Hässlehuset 

Musikens hus 

HESTRA MIDGÅRDSKOLAN

BYTTORPSKOLAN

SÄRLASKOLAN

SJÖBOSKOLAN

ERIKSLUNDSKOLAN

EKARÄNGSKOLAN

FJÄRDINGSKOLAN

BODASKOLAN

Dags att söka till 
höstens kurser!
Anmäl dig till höstens kurser på webben
före 17 maj för störst chans att få börja! 
 

Kulturskolefilial
Borås Kulturskola har åtta filialskolor dit våra lärare kommer på fritidstid. Du ser vilka skolor 
det är här nedan. Du anmäler dig till våra kurser på filialskolorna på webben, precis som vanligt. 
Utbudet varierar men innefattar Instrument, dans, kör, cirkus, bild, animation och drama. 



INSTRUMENT

T RÄ B L Å S I N ST R U M E N T

Blockflöjt
Tvärflöjt
Oboe
Klarinett
Fagott
Saxofon 
 

B L EC K B L Å S I N ST R U M E N T

Trumpet
Valthorn
Trombon
Tuba 

ST RÅ K I N ST R U M E N T

Violin (Fiol)
Viola (Altfiol) 
Violoncell (Cello) 
Kontrabas 
 

ST RÄ N G I N ST R U M E N T

O C H  TA N G E N T I N ST R U M E N T

Piano 
Gitarr
Elgitarr 
 
Elbas

S L AGV E R KS I N ST R U M E N T

Slagverksmix 
Slagverk/trummor 
 
 

ORKESTER 
 
SÅNG 
 
KÖRER 
 
MUSIKPRODUKTION 
 
DANS
 
Dansmix
Modern 
Jazz
Balett
Street

TEATER 
Teaterlek
Impro
Gestaltning

CIRKUS 
 
BILD OCH FORM 
Bild och form 
Bild och digitalt skapande 
 
FILM OCH FOTO  
Foto 
Film/Animation 
 
Rörlig bild, filmskapande

TEXTIL / DESIGN 
Textil/Design 1, 2, 3  
 
 



Kulturskolefilial

T I D  O C H  P L ATS 

Lektionslängd och tid på varje 
skola  varierar men samma för 
alla skolor är att undervisningen 
börjar när skolan slutat och 
sker i skolans lokaler, förutom 
viss undervisning som sker på 
Hässlehuset. 

I N ST R U M E N T L Å N
Alla elever som spelar ett 
instrument får låna detta av 
Kulturskolan. Även elever som 
går cirkus har möjlighet att låna 
viss utrustning. 

Vårdnadshavaren skriver 
under en låneförbindelse-lapp 
för att få ut instrumentet/
cirkusutrustningen. 
Instrumenten hämtas av 
elevernas vårdnadshavare på 
Kulturskolan.

HESTRA MIDGÅRDSSKOLAN 

SÄRLASKOLAN  

BYTTORPSKOLAN 

SJÖBOSKOLAN 

ERIKSLUNDSKOLAN 

BODASKOLAN 

FJÄRDINGSKOLAN 

EKARÄNGSKOLAN

Borås Kulturskola har åtta filialskolor dit våra lärare kommer 
på fritidstid. Du ser vilka skolor det är här nedan. 

Du anmäler dig till våra kurser på filialskolorna på webben, 
precis som vanligt. Sök på din skolas namn för att se vilka äm-
nen som erbjuds på just din skola - det kan vara instrument, 
dans, cirkus, bild,  film/animation eller sjunga i kör. 

På filialerna kostar det ingenting för dig som elev att delta i 
våra kurser eller hyra instrument! 



boras.se/kulturskolan

Anmäl dig till höstens kurser på webben
före 17 maj för störst chans att få börja! 

 


