Skapande skola
filmcentrum.se

Praktiskt filmskapande med
angeläget innehåll!

FilmCentrum är en av landets största förmedlare av verksamhet inom
ramen för Skapande skola. Årligen förmedlas hundratals projekt till
skolor och kommuner i hela landet. Att träna sin perception och sitt
kritiska tänkande i förhållande till andras konstverk må vara en både
krävande och givande form av skapande. Analytiska färdigheter,
kännedom om berättartekniska grepp och den meningsskapande processen (”tolkning”) är central för visuell läskunnighet – våra Skapande
skola-paket betonar nu ännu mer det grundläggande egna konstnärliga skapandet.
Vi tror på barns kapacitet och klokhet och vi tror på att ge dem
uttrycksmedel. Vi ser också konstnärligt skapande som ett sätt att kanalisera energi, och som en kraftfull motvikt till uppgiven ”klimatångest”. Nu behövs det handlingskraft och engagemang – låt elevernas
egna skapande nära och berika just det!
Välkommen till oss på FilmCentrum

Kontakt:
www.filmcentrum.se/skapandeskola
skapandeskola@filmcentrum.se 08 545 275 00

”Med hjälp av de Globala målen är vi den första generationen som kan utrota
fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.”
					Ban Ki-moon, FNs generalsekreterare

De Globala målen
Den 25 september 2015 antog FN:s
medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. Med
dem har världens ledare förbundit sig
till att uppnå fyra fantastiska saker
till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och
orättvisor i världen. Att främja fred
och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. De
17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer.
De Globala målen och Agenda 2030 är
den mest ambitiösa överenskommelsen
för hållbar utveckling som världens
ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre
dimensionerna av hållbarhet: social,
ekonomisk och miljömässig.

De Globala målen är integrerade och
odelbara. De har visserligen nummer,
men det betyder inte att ett mål prioriteras över det andra. Genom att ett
mål uppfylls så förenklar det vägen att
uppnå ett annat. Till exempel om fler
får tillgång till rent vatten och sanitet,
mål 6, så skapas bättre förutsättningar
för människors hälsa, mål 3, genom
förbättrad hälsa kan fler barn ta sig till
skolan och få utbildning, mål 4, och
genom utbildning kan fler få jobb och
fattigdomen minska, mål 1.
Testa själv, finns det verkligen något
mål som vi kan ta bort utan att det påverkar möjligheten att uppnå ett annat?

Trygghet,
kompetens,
erfarenhet
Varför film?
Film kommunicerar med oss genom
många kanaler, på flera plan. En kort
filmresa kan förklara, kontextualisera
ge perspektiv och gemensam referenspunkt. Film rör och berör.

Upplägg och förfrågan
För att du som beställare och vi som
förmedlare ska kunna överblicka och
renodla era önskemål finns fem frågor
att besvara. Frågorna passar oavsett
om arbetet redan är finansierat och ni
har datum för önskat genomförande
klara, eller om ni söker underlag till
en ansökan. Utifrån underlaget som ni
delger återkommer vi med ett förslag
på upplägg och en preliminär prisuppgift. Förfrågan är inte bindande.
1. Antal elever i vilken/vilka årskurser
ska delta?
2. När vill ni genomföra satsningen
(ungefärlig vecka/veckor)
3. Har ni önskemål om något specifikt
område inom hållbar utveckling (kan
vara allt från ”likabehandling” till
”plast i haven”) eller ska arbetet vara
mer övergripande?

4. Vill ny hyra tekniken som behövs till
genomförandet?
(5. Eventuella övriga upplysningar, kan
t ex vara önskemål kring metod, genre,
film, filmare, budgetdisponering)

Erfarna och kompetenta
filmare som pedagoger
De pedagoger som förmedlas som
handledare i våra Skapande skolaarbeten är erfarna och kompetenta filmarbetare, specialiserade på olika områden, teman och metoder. Flera av våra
anlitade filmare har också specialkompetens och erfarenhet av pedagogiskt
arbete med barn från olika länder och
migrationssituationer. Du kan alltid
vara trygg med att vi matchar kompetenser utifrån era behov.

Filmvisning med filmarbesök
Vill ni bara boka in ett filmarbesök
till en filmvisning så kontakta oss! Vi
har hundratals regissörer och andra
filmskapare i våra nätverk som gärna
följer med sina egna och andra kollegors filmer ut på film- och samtalsarrangemang.

Prisexempel
Ingår alltid:
Grundpaket 1000 kr per klass
I grundpaketet ingår:
- 1 film (VoD alt DVD)
- Handledningsmaterial till film
- Filmvetenskaplig grundkurs
- Manushandledning
Eget skapande:
Gör din egen kortfilm á 1-5 min utifrån globala målen (övergripande eller
ett mer specifikt mål/tema).
Upplägg:
Heldag: 6000 kr per klass
(Vill ni ha ett mer omfattande filmarbete kan det utökas med ytterligare en
hel- eller halvdagsworkshop).
Halvdag: 4200 kr per klass
Rabatter (Omfattar inte grundpaketet):
10 klasser = 15% rabatt
20 klasser = 20% rabatt
Rekommendation:
Arbetet genomförs med fördel i halvklass.

Att tänka på när man
ska söka Skapande
skola-bidraget
Alla barn har rätt till konst och kultur
genom skapande skola-bidraget
Skapande skola är något utöver det
vardagliga, ett komplement till skolans
och förskolans eget arbete.
Konst och kultur utvecklar barn och
ungdomars kreativitet, de ger nya sätt
att uttrycka sig på, vidgar perspektiv
och ger förståelse för världen vi lever i.
Funderar ni på att söka bidraget, tänk
på:
• Projektet ska erbjuda konstnärliga
processer och eget skapande för barn
och elever.
• Projektet ska genomföras med hjälp
av professionella kulturaktörer.
• Eleverna ska ges möjlighet att förstå
film på ett djupare plan.
• Gör en tydlig projektbeskrivning där
man redogör för läsårets projekt och
med en budget rimlig och relevant i
förhållande till projektet.
Har ni andra frågor eller behöver råd
kring metoder och projekt så tveka
inte att kontakta oss!
www.filmcentrum.se/skapandeskola

