
KUL
TUR 
KAT
ALO 
GEN

KUL
TUR 
KAT
ALO 
GEN

KUL
TUR 
KAT
ALO 
GEN FÖRSKOLA

Våren 2022 

Kulturkatalogerna finns nu i ett digitalt format!

intranat.boras.se/kulturkataloger

Skanna mig!

intranat.boras.se/kulturkataloger
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På grund av rådande läge 
kan innehållet ändras med 
kort varsel. Kulturkatalogen 
uppdateras då och ligger på 
borås.se. Titta där för aktuell 
information. 
välkommen till vårens
kulturtermin i borås!
Så var det vår igen. Den sista snön smälter och 
maskrosorna tränger sig igenom asfalten. 
Folk stannar upp på gatan och vänder sig mot 
solen som äntligen kommit tillbaka efter 
månaders frånvaro och fåglarna börjar åter 
kvittra. Precis som det ska vara helt enkelt.
Och vi på Kulturförvaltningen är tillbaka med 
en ny kulturkatalog! Vårterminen är fylld 
med musik, film, sagor, konst, 
teaterupplevelser och mycket mer. 
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet 
ska prägla samhällets utveckling. Kultur för-
valtningen medverkar till att konst, kultur och 
kreativitet blir ett verktyg för en framgångsrik 
skola och förskola. Genom ett brett kulturut-
bud kan barnen tidigt ta del av ett jämlikt 
utbud av kulturens olika former.
Vi hoppas på en bra kulturtermin för alla 
barn!

Ester-Lee Heller 
Kultursekreterare barn

ALLT DU BEHÖVER VETA ...

Kulturplanen
För 2019–2021 gäller en ny kulturplan för förskolan. Planen 
ska kvalitetssäkra att alla barn i Borås förskolor får en lik-
värdig tillgång till kultur och litteratur. Kulturplanen ska 
vara ett stöd och ett verktyg för pedagoger i arbetet med 
att stärka språket och kulturens roll för barnen i försko-
lan. Här förtydligas även kultur- och läsombudets roll samt 
förvaltningarnas ansvars-fördelning. Innehållet har arbe-
tats fram i samverkan mellan Förskoleförvaltningen och 
Kulturförvaltningen.

Kulturkatalogen
Kulturkatalogen kommer ut i början på varje termin och 
delas ut på kulturombudsträffarna. I denna katalog samlas 
Kulturförvaltningens utbud för förskolan. Här finns också 
kontaktuppgifter till alla verksamheter.

Kulturombudet/Läsombudets roll
Kulturombudet och läsombudet har en viktig roll i genom-
förandet av kulturplanen.

Kulturombudet är en slags kulturambassadör som stödjer 
sina kollegor med kulturarbetet i förskolan. Varje försko-
lechef ansvarar för att utse minst ett kulturombud/försko-
leområde.

Kulturombudets roll är att:

• Vara en länk mellan förskola och kultur

• Vidareförmedla kulturutbudet till sin/sina förskolor

• Samordna och planera kulturutbudet på sin/sina
förskolor

• Delta i nätverksträffar

• Följa upp så att barnen blir delaktiga och får säga sin
åsikt om utbudet

• Årligen sammanställa sin förskolas utnyttjande av
kulturutbudet

Läsombudet arbetar med läsfrämjande frågor på förskolan.

Varje förskolechef ansvarar för att utse minst ett läsombud/
förskoleområde.

Läsombudets roll är att:

• Ansvara för förskolans eget bokbestånd

• Driva frågor som rör läsning och litteratur på sin/sina
förskolor

• Samverka med barnbibliotekarien i sitt närområde

• Delta i nätverksträffar

• Verka för att varje barn på förskolan regelbundet får
besöka ett bibliotek/besök av bokbuss

https://www.boras.se


ALLT DU BEHÖVER VETA ...

Publika möten
Kultursekreterare barn: Ester-Lee Heller

ester-lee.heller@boras.se

Borås Konstmuseum
Bokningar: bokningar.konstmuseum@boras.se 
Information: 073-15 35 86

Borås Kulturskola
Bokningar: aurora.hjalmarsson@boras.se

Textilmuseet och Borås museum 
Bokningar: bokning.textilmuseet@boras.se

Borås Stadsteater
Information: info@stadsteater.boras.se 
Biljettbokning: 033-35 35 35
Föreställningsinformation: borasstadsteater.se

Bio Röda Kvarn
webbokning: boras.se/skolbio
Bokningsfrågor: Kulturhusets reception, 033-35 35 05, 
skolbio@boras.se
Biografmaskinist: Henrik Holmgren, 0768-88 70 42, 
henrik.holmgren@boras.se
Verksamhetsansvarig: Mats T Olsson 
mats.olsson@boras.se

Regionteater Väst
Ulrika Liljedahl, administratör och publikvärd
0768-54 40 75 
ulrika.liljedahl@regionteatervast.se

Biblioteken i Borås 
Biblioteken i Borås består av Stadsbiblioteket och sta-
dens tio närbibliotek. Vill ni få tips på roliga böcker? 
Boka in en tid för ”Boktips”. Lockar en lekfull vis-
ning av biblioteket anmäl er till ”Så funkar bibblan”. 
Om ni vill besöka oss före ordinarie öppettid hör av 
er till respektive bibliotek. Välkommen med barn-
gruppen till oss!

Borås stadsbibliotek och Knacka på! 
Kulturhuset PA Halls Terrass:  
Tfn: 033-35 76 30

Byttorps bibliotek 
Fjällgatan 7 
Tfn: 033-35 76 31

Dalsjöfors bibliotek 
Stationsvägen 2 
Tfn: 033-35 87 50

Fristads bibliotek 
Gamla Kyrkvägen 6 
Tel. 033 35-88 09

Hässlehuset  
Våglängdsgatan 5 
Tfn: 033-35 38 91

Kristinebergs bibliotek 
Kristinegränd 3 
Tfn: 033-35 38 14

Norrbyhuset 
Västra Nygatan 52 
Tfn: 033-35 32 41

Sandareds bibliotek 
Skolvägen 9 
Tfn: 033-35 88 72

Sjöbo bibliotek 
Sjöbo Torg 7 
Tfn: 033-35 76 34

Trandareds bibliotek 
Trandaredsgatan 36 
Tfn: 033-35 80 86

Viskafors bibliotek 
Varbergsvägen 79 
Tfn: 033-35 89 21

För aktuella öppettider:  
bibliotek.boras.se
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KONTAKTLISTA TILL KULTUREN

mailto:ester-lee.heller%40boras.se?subject=
mailto:bokningar.konstmuseum%40boras.se%20%20?subject=
mailto:aurora.hjalmarsson%40boras.se%20?subject=
mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se%20?subject=
mailto:info%40stadsteater.boras.se%20%20?subject=
http://borasstadsteater.se
http://www.boras.se/skolbio
mailto:skolbio%40boras.se?subject=
mailto:henrik.holmgren%40boras.se?subject=
mailto:mats.olsson%40boras.se?subject=
http://bibliotek.boras.se


VÅRENS KULTURUTBUD 

Interaktiv skulpturvandring
Borås Konstmuseum
upp till 6 år

Sedan skulpturen ”Walking to Borås” (Pinocchio) 
av Jim Dine avtäcktes 2008 har en vitaliserande för-
tätning av den offentliga konsten gjort staden känd 
som ”skulpturstaden”. I denna skulpturvandring får 
eleverna interagera med stadens skulpturer. Vad som 
helst kan hända! 
Plats: Uutomhus på avtalad plats

Tid: enligt överenskommelse

Ålder: upp till 6 år

Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

Visning med workshop

LARS TUNBJÖRK, I LOVE BORÅS! En 
retrospektiv
Borås Konstmuseum
upp till 6 år
Lars Erland Tunbjörk föddes i Borås den 15 februari 
1956. Han började sin bana som fotograf som 15-åring 
på Borås Tidning 1971. Tunbjörk fångade ofta 
välfärdsstatens förvandling och superkommersialismens 
intåg i Sverige, men med humor och en surrealistisk 
prägel. Att ta ”en Tunbjörkare” blev på 1990-talet ett 
begrepp som fortfarande hänger kvar. Det var boken 
”Landet utom sig” (1993) – som handlade om 
folkhemmet Sverige i stark förändring – som blev 
Tunbjörks stora genombrott.V i inleder med en guidad 
visning av vår pågående utställning, där vi fördjupar oss i 
Lars Tunbjörks arbete, tekniker osv. Därefter arbetar vi 
praktiskt i vår ateljé med teman kopplade till det vi just 
upplevt i utställningen.
Plats: Borås Konstmuseum
Tid: 30 oktober – 27 mars 2022 
Tidsåtgång: ca 60 min.
Ålder: upp till 6 år
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se
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Foto: Lars Tunbjörk, Landet utom sig, "Skara sommarland", 1989

mailto:bokningar.konstmuseum%40boras.se%20?subject=


VÅRENSS KULTURUTBUD 
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Upptäck museet 
Textilmuseet
förskolan

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. Här besöker vi både 
basutställningar och aktuella utställningar ibland fokuserar 
vi mer på den tillfälliga utställningen. Upptäck Museet är 
ett bra förstabesök och kommande besök kan innehålla 
workshops eller fokus på någon speciell utställning.

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari-juni

Tidsåtgång: ca 60 min.

Ålder: förskola

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se 

Craft rituals
Textilmuseet
förskolan
Craft Rituals är ett 52 meter långt färgsprakande 
multimedia -konstverk om hållbarhet. Berättelsen i 
utställningen är inspirerad av nordisk mytologi och sägnen 
om de tre nornorna. Sedan utställningen öppnade under 
hösten 2021 har den besökts av barn och unga från 
förskola till gymnasiet och vi kan konstatera att den har 
något som fångar intresset hos de flesta. Se gärna en film 
om utställningen: https://www.youtube.com/watch?
v=Ddmsaxjum5c 

Plats: Textilmuseet

Tid: Januari-juni

Tidsåtgång: ca 60-90  min.

Ålder: förskola

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se 

Att vara barn förr - en 
upplevelsevisning 
Borås Museum
förskolan

I en av stugorna i Ramnaparken bodde det en familj med 
sju barn. Följ med på en visning där vi berättar om hur en 
dag kunde vara för barnen. Ni kommer att få prova olika 
sysslor och lära er vilka väsen ni ska akta er för.

Plats: Borås museum

Tid: maj- juni

Tidsåtgång: ca 60 min.

Ålder: förskola

Anmälan: bokning.textilmuseet@boras.se 

Foto: Annika Åkesson

Textilmuseet

mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se%20?subject=
mailto:bokning.textilmuseet%40boras.se%20%20?subject=
mailto:%20lisa.pegoraro%40boras.se%20?subject=


Rundvandring och workshop på 
Borås Kulturskola
Borås kulturskola 
4–5 år

Kulturskolan på Simonsland välkomnar er till en 
inspirerande miljö. Eleverna får gå en rundvandring i huset 
och landar till slut i någon av våra ateljéer för en kreativ 
workshop som vi stämmer av i förväg så att den passar er 
grupp. 

Plats: Kulturskolan på Simonsland, Skaraborgsvägen 1B

Tid: Enligt överenskommelse

Tidsåtgång: 2 timmar eller enligt överenskommelse

Röda Kvarn
På grund av rådande pandemi har Röda Kvarn ställt in 
sin skolbioverksamhet på obestämd tid. 

Beroende på hur läget utvecklas kan 
skolbioverksamheten komma att dra igång igen. 
Kulturkatalogen uppdateras i takt med pandemins 
utveckling.

bio röda kvarn

BORÅS kulturskola
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Så funkar bibblan
Välkomna till biblioteket på en lekfull visning av bibblan. 
Vad kan man göra på ett bibliotek? Vad gör de som jobbar 
där? Hur hittar man den bok man vill läsa? Hur många 
böcker finns det på biblioteket? 

Vi går tillsammans på upptäcktsfärd i bibblan och avslutar 
med en härlig lässtund.

Förberedelse: När du bokat in din barngrupp får du ett 
enkelt material så du kan förbereda barnen inför besöket. 
T.ex. med en bild på biblioteket och frågor som ”Har du
varit på ett bibliotek någon gång? Vad kan man göra där?”

Med den här aktiviteten finns möjlighet att ta vara på bar-
nens, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära genom att 
utveckla förmågan att med tiden söka ny kunskap genom 
att bekanta sig med vad ett bibliotek är och vad man kan 
göra på ett bibliotek.

Plats: På ditt närmaste bibliotek

Tidsåtgång:  30 min

Ålder: 5–6 år

Anmälan: Boka på ditt närmaste bibliotek

Nyckelord: Högläsning, språk, läsning, läslyftet, 
demokrati, källkritik

Röda Kvarn
På grund av rådande pandemi har Röda Kvarn ställt in sin 
skolbioverksamhet på obestämd tid. Beroende på hur läget 
utvecklas kan skolbioverksamheten komma att dra igång 
igen. Kulturkatalogen uppdateras i takt med pandemins 
utveckling.

BIBLIOTEKEN I BORÅS

Förskolan

Biblioteken i Borås 

Välkommen med barngruppen till Biblioteken i Borås!

Alla är välkomna under de olika bibliotekens öppettider. 
Om ni vill besöka oss före ordinarie öppettid hör av er till 
respektive bibliotek. 

Att låna
Varje avdelning på förskolan har ett eget lånekort med en 
pinkod kopplad till kortet. Kortet kan användas på alla bib-
liotek i Borås. Ta alltid med lånekortet vid lån. Lånen kan 
återlämnas på vilket bibliotek som helst i Borås. Om låneti-
den inte räcker går det oftast bra att förlänga en låneperiod 
till. Logga in på vår webb med ert lånekortsnummer och 
pinkod. Där kan ni se era lån och förlänga dem. 

Temalådor
Kontakta ditt närbibliotek och beställ böcker på särskilda 
teman. Låt barnen vara delaktiga. Berätta för oss vad barn 
och pedagoger önskar just nu. Lånetiden blir fyra veckor. 
Om det inte räcker går det oftast bra att förlänga en låne-
period till. Logga in på vår webb med ert lånekortsnummer 
och pinkod. Varje förskola ansvarar själv för hämtning och 
att lämna tillbaka enligt lånereglerna.

Boktips 
Vi tipsar om böcker för dig 0–5 år med nya boktips under 
våren. På vår webb finns aktuell information och aktiviteter 
under ”Barn och unga” bibliotek.boras.se Kom till biblio-
teket på en bokad presentation av spännande, roliga, fina, 
finurliga böcker att läsa tillsammans. Bibliotekarien hjälper 
barnen och er att välja. Ni kan boka tema i förväg eller så 
väljer bibliotekarien. 

Plats: På ditt närmaste bibliotek 

Tidsåtgång: 30 min

Ålder: 3–6 år 

Anmälan: Boka på ditt närmaste bibliotek 
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Publika möten
Publika möten arbetar med att skapa bredd, valfrihet och 
mångfald i kulturlivet. Verksamheten administrerar kul-
turbidrag och stipendier samt biljettkassan i kulturhuset. Vi 
genomför aktiviteter riktade till barn, unga och vuxna. 
Några exempel är Tisdagar på Kulturhuset, Bio Röda kvarn, 
Pussel, Lördagsbarn och ansvarar också för samordningen 
av kultur i skolan och förskolan. 

Borås Konstmuseum
Borås Konstmuseum är känt för sina nationella och inter-
nationella utställningar och för sin rika samling av svensk 
samtidskonst. Museet bedriver en omfattande pedagogisk 
verksamhet både på museet och uppsökande. Till grund för 
museets pedagogiska arbete ligger barnkonventionen och 
ett normkritiskt förhållningssätt som ser till alla deltagares 
möjligheter att på egna villkor närma sig konsten och arbeta 
med eget skapande. Borås Konstmuseum ansvarar även för 
stadens offentliga konst och för Skulpturbiennalen. 

Kulturhistoriska museerna:  
Textilmuseet och Borås museum 
Textilmuseet och Borås museum är två olika museer på två 
olika platser i Borås. Gemensamt har de att de värnar om 
det kulturhistoriska arvet. På våra två museer erbjuder vi 
visningar med olika teman för alla årskurser. Det vi erbjuder 
för skolan har en tydlig förankring i Lgr11. Visningen utfor-
mas och anpassas i mötet med eleverna, utifrån deras ålder, 
förutsättningar, intresse och kunskapsnivå.

Bio Röda Kvarn
Kulturförvaltningen driver skolbioverksamhet på bio Röda 
Kvarn med målet att alla elever ska ha tillgång till kvali-
tetsfilm på en riktig biograf under lektionstid. Film är ett 
fantastiskt verktyg för att levandegöra teman och problem-
ställningar på ett sätt som barn själva förstår och kan ta till 
sig. Skolbio på Röda Kvarn är en av Sveriges mest välbesökta. 

Borås Kulturskola 
Borås Kulturskola möter varje vecka cirka 5 000 barn ute 
på Borås skolor och i våra egna lokaler. På våra tre utbud-
spunkter i Simonsland, Hässlehuset och Musikens hus 
i Fristad kan man gå våra kurser i ämnen Musik, Teater, 
Dans, Cirkus, Bild och form, Foto och film, Textil och 
design samt Ord. Kulturskolan finns i nyrenoverade lokaler 
på Simonsland, vilket gör det enkelt och spännande att ta 
emot grupper från skolan. Välkommen med din bokning!

VÅRA VERKSAMHETER

Borås Stadsteater
Borås Stadsteater ska verka för modiga, begripliga, autentiska 
och humanistiska föreställningar som visar på kompetens 
och ansvarstagande inom konstformen och utvecklandet av 
den. Din klass är välkommen till Stadsteatern för att uppleva 
teatern från insidan, såväl bakom kulisserna som från de 
röda publikstolarna.

Biblioteken i Borås
Biblioteken i Borås består av Stadsbiblioteket och stadens 
tio närbibliotek samt en bokbuss. Vill  ni få tips på roliga 
böcker? Boka in en tid för ”Boktips”. Lockar en lekfull vis-
ning av biblioteket? Anmäl er till ”Så funkar bibblan”. Om 
ni vill besöka oss före ordinarie öppettid hör ni av er till 
respektive bibliotek. Välkommen med barngruppen till 
oss.

Regionteater Väst
Regionteater Väst producerar scenkonst för en ung publik. 
Regionteater Västs uppdrag handlar om att kommunicera 
scenkonsten och alla dess inneboende värden för en ny gene-
ration. Oavsett var de bor, var de kommer från och vilka 
de är ska alla barn och unga i Västra Götaland ges möjlig-
heteten att ta del av en levande scenkonst. Det uppdraget gör 
Regionteater Väst till Sveriges största turnerande institution 
för barn och unga. Till alla föreställningar finns lärarpro-
gram, förberedelsematerial för elever med särskilda behov 
och samtalshandledning som stöd för din förberedelse och 
efterarbete. I foldrarna ”Prata scenkonst” ges exempel på hur 
en kan koppla samman scenkonst med skolarbete och på ett 
enkelt sätt analysera var och ens individuella upplevelse utan 
krav på rätt och fel.
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