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Varje termin är alla förskolor, grundskolor och  
gymnasier välkomna till skolbio! I biomörkret får 
 eleverna möta karaktärer från andra tidsperioder 
 eller andra delar av världen.  
 
Den gemensamma filmupplevelsen kan vara en  
upplevelse att minnas men också en ingång till  
fördjupning och samtal kring olika livsfrågor.  Skolbio 
visas på Filmstaden och även en visning på Eklunda bio 
i Bestorp.

Till filmerna finns handledningar med mer information 
om filmen och tips på hur man kan arbeta vidare med 
de ämnen och frågor som filmen tar upp. Länkar till 
handledningar för respektive film finns i programmet. 

För er som vill fortsätta arbeta med film och media finns 
information om Medieverkstad Passagens skolprogram 
på sista sidan. Där kan eleverna lära sig att skapa  
egna filmer under handledning av en mediepedagog.  
 
Nytt för i år är också att skolbio kan bekostas av  
skapande skola-medel om en filmpedagog medverkar 
vid biobesöket. 

Har du frågor, kontakta Carola Sandgrim,  
kultur- och fritidskontoret 
Telefon: 013-20 65 90 
e-post: carola.sandgrim@linkoping.se

Bokning
Bokning görs på: www.linkoping.se/skolbio  
Kom ihåg att spara och ta med boknings- 
bekräftelsen. 

Skolbio kostar 15 kr/elev, och faktureras efter  
besöket. Fakturaadress måste anges vid bokning. 

Sista bokningsdag är fredag 28 februari!

Avbokning
Avbokning ska ske senast två veckor innan film-
visning. Vid senare avbokning debiteras kostnaden 
för anmälda elever. 

Avbokning sker genom det bekräftelsemejl som ni 
fått vid bokning. Det går även bra att avboka till 
Carola Sandgrim, kultur- och fritidskontoret.

Vid för få anmälda kan filmvisningar komma att 
ställas in. Vid stor efterfrågan kan fler visningar 
tillkomma.

Trivselregler
 ■ Det är viktigt att det alltid finns minst en 
vuxen med på skolbion. Minst en vuxen per  
20 elever.

■ Det är inte tillåtet att äta och dricka under  
föreställningen. Skolbio räknas som  
undervisning, inte fritid. 

■ Det är viktigt att visa respekt under Skolbion. 
Som lärare ansvarar du för att eleverna inte stör 
upplevelsen för övriga besökare. 

■ Mobiltelefoner ska vara avstängda.

Guldfisken Märta Proppmätt hamnar ofta i en situation där hennes hunger 
försätter henne i ett dilemma. När akvariet där hon bor får fler invånare blir 
det svårare för Märta att bara äta och bajsa sig igenom tillvaron. Plötsligt är 
de flera som ska dela på resurserna...

Bild och text: Folkets bio

Märta proppmätt

Tema:
Sagor och äventyr
Värdegrund/Samhälle 

Längd: 30 min
Sverige/Filippinerna 2017

Visas på Filmstaden:
Ons 21 mars 9.30 

Länkar:
Alla filmers handledning

Förskola-  
Förskoleklass

Klas Klättermus och hans små vänner i Hackebackeskogen lever farligt. Den 
glupske Mickel Räv och de andra rovdjuren vill inte skaffa mat på hederligt vis 
utan hotar ständigt med att äta upp dem. När Stickan Igelkott dessutom  
försöker att äta upp Farmor Skogsmus är det dags att skriva en lag för att stoppa 
laglösheten i skogen och till sin hjälp tar de Bamsefar. Nu ska alla djur i skogen 
vara vänner och det är förbjudet att äta upp varandra. Men Mickel Räv är  
fortfarande hungrig…

Bild och text: SF 

Sportlovsbio: Klas klättermus och de 
andra djuren i Hackebackeskogen   Från 7 år

Tema:
Sagor och äventyr 
Värdegrund 

Längd: 75 min
Norge 2016 
Språk: svenskt tal

Visas på Filmstaden:
Ti 20 feb kl 9.30

Länkar:
Alla filmers filmhandledning

Välkommen in i filmens värld!

http://193.10.144.150/contentassets/a0d239b1ecb4437fa9189a320bf6959d/alla-filmers_slutversion.pdf
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Det spökar på kollot. Filmatiseringen av Ingelin Angerborn populära bok  
Rum 213 är en mysig rysare för mellanstadiet, där spökerier blandas med  
korvgrillning och kompistrubbel. Blyga Elvira måste utmana sina rädslor både  
i vardagen med de nya kollokompisarna, och i mötet med spökflickan Mebel. 
 
Bild och text: SF

Rum 213

Tema:
Jämställdhet/Genus 
Litteratur på film  
Sagor och äventyr 
Tonår/Skola 

Längd: 95 minuter
Sverige 2017
Språk: Svenskt tal

Visas på Filmstaden:
Tors 15 mars 9.30 (salong 7) 
Fre 16 mars 9.30 (filmpedagog) 
Fre 23 mars 9.30  

Länkar:  
Filmhandledning Rum 213

Cloudboy

Tema:
Värdegrund 
Äventyr 
Kulturmöten/kulturkrockar

Längd: 78 min
Sverige, Belgien, Nederländerna,  
Norge 2017 
Språk: Svensk text och delvis svenskt tal 

Visas på Filmstaden:
Ti 13 mars 9.30 
On 14 mars 9.30 (filmpedagog) 
On 21 mars kl 9.30 (salong 7) 
 

Länkar:
Alla filmers filmhandledning 
 

Årskurs 4-7

Årskurs 2-5

Niilas har bott med sin pappa i Belgien så länge han minns. Det är sommar-
lov och Niilas föräldrar har bestämt att han ska åka och hälsa på sin mamma 
och hennes nya familj i Lappland. Mamman lämnade Belgien när Niilas var 
mycket liten och han känner henne egentligen inte alls. Trots Niilas protester 
blir det som mamma och pappa vill.

Bild: Folkets bio

Heartstone är en karg och vacker film om vänskap, kärlek och sexualitet i den 
tidiga puberteten. En film om att växa upp i en liten fiskeby på Island, om att 
känna sig annorlunda och vilja höra till men samtidigt längta bort – samt om 
den förtryckande machokulturen.

 
Bild: Folkets bio

Heartstone

Tema: 
Genus och jämställdhet 
Värdegrund 
Tonår/skola/sex

Längd: 129 min 
Island 2016 
Språk: Svensk text

Visas på Filmstaden: 
Fre 16 mars 12.30 (filmpedagog) 
Tors 22 mars 9.30

Länkar:  
Filmhandledning Heartstone 
 

Årskurs 6-9

I den efterlängtade uppföljaren har Paddington flyttat in hos familjen Brown i 
London. Alla älskar den charmiga lilla björnen som sprider glädje och mar-
melad var han än går. När Paddington letar efter den perfekta presenten till sin 
faster Lucys hundraårsdag hittar han en bok i herr Grubers butik. För att ha 
råd att köpa boken måste Paddington ta en rad märkliga jobb. Men plötsligt 
blir boken stulen! Nu är det upp till Paddington och familjen Brown att avslöja 
tjuven, en skurk som dessutom tycks vara en mästare i förklädnad…

Bild och text: SF

Paddington 2

Tema:
Sagor och äventyr 
Värdegrund  

Längd: 108 minuter
Sverigepremiär 2016 
Språk: Svenskt tal 

Visas på Filmstaden:
Tors 15 mars 9.30 (filmpedagog)  
Mån 19 mars 9.30  

Länkar:
Alla filmers filmhandledning

Årskurs F-3

http://193.10.144.150/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/rum-213.pdf
http://www.skolbio.goteborg.se/bilder/document_472.pdf
http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/heartstone.pdf
http://193.10.144.150/contentassets/a0d239b1ecb4437fa9189a320bf6959d/alla-filmers_slutversion.pdf
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Min faster i Sarajevo

Tema: 
Historia  
Samhälle och politik 
Kulturmöten/kulturkrockar

Längd: 58 min  
Sverige 2016   
Språk: Svensk tal och delvis text

Visas på Filmstaden: 
Ons 14 mars 12.30 
Tis 20 mars 12.30 (salong 7)

Länkar:
Filmhandledning Min faster i Sarajevo 
 
Trailer Min faster i Sarajevo

Gymnasiet

Zlatan har inte varit i Bosnien sedan han flydde kriget 1992. Zlatans dotter 
Anja vill veta mer om sina bosniska rötter och insisterar på att de ska besöka 
faderns födelsestad Sarajevo tillsammans. Bara ytterst motvilligt går han med 
på att återvända. Kortfilmen Min faster i Sarajevo utgör en bra utgångspunkt 
för samtal om krigets erfarenheter, andra- respektive första generationens 
flyktingar och om fattigdomen i krigets spår.

Bild: Filmcentrum

15-årige Wojtek åker till Sverige från Polen med sina föräldrar för att plocka 
jordgubbar. De kommer till en gård på Listerlandet i Blekinge. Där får Wojtek 
snart kontakt med bondens dotter, Anneli, och de två tonåringarna börjar 
träffa varandra i smyg, i ett förhållande som kompliceras av ojämlikheten som 
råder mellan dem. Anneli vågar inte öppet visa sina känslor eftersom hon vet 
att omgivningen aldrig skulle acceptera dem.  
 
Bild: Nordisk Film

Jordgubbslandet

Tema:
Värdegrund 
Samhälle och politik 
Tonår/skola/sex 
Kulturmöten/kulturkrockar

Längd: 93 min 
Sverige 2017 
Språk: Svenskt tal

Visas på Filmstaden:
Tis 13 mars 12.30 (visning för gymnasiet 
Tors 22 mars 12.30 (visning för både  
högstadiet och gymnasiet) 
Fre 23 mars 12.30 (visning för högstadiet, 
filmpedagog) 

Länkar:
Filmhandledning Jordgubbslandet 

Årskurs 9 - gymnasiet Medieverkstad på Passagen

Hos Medieverkstaden på Passagen kan ni fortsätta att 
arbeta med film och media. Här får eleverna prova på att 
fota och göra film. Vi jobbar med olika former av 
filmberättande och med animerad film och skapar  
berättelser utifrån konsthallens pågående utställning.  
Medieverkstaden har även aktiviteter under skolloven.

Hemsida: www.linkoping.se/medieverkstad

Gruppstorlek:  12 elever/grupp 
Tid:   Förmiddagar, 2-3 tim per gång. 
  Vi föreslår två besök för att hinna 
  skapa en färdig film.
Kostnad: 20 kr/elev och tillfälle vid faktura, 
  25 kr/elev externt och kontant.
Info:   013-26 32 91 
Bokning:  medieverkstadpassagen@linkoping.se

Vill din skola nyttja Skapande skola-medel för skolbiobesöket?

Vecka 8. Sportlov. 

Ti 20 feb 9.30 Klas klättermus och de andra 
   djuren i Hackebackeskogen

Vecka 11

Ti 13 mars 9.30 Cloudboy
Ti 13 mars  12.30 Jordgubbslandet
On 14 mars 9.30 Cloudboy (filmpedagog)
On 14 mars 12.30  Min faster i Sarajevo 
To 15 mars 9.30 Paddington 2 (filmpedagog)
To 15 mars 9.30 Rum 213 (salong 7)
Fr 16 mars 9.30 Rum 213 (filmpedagog)
Fr 16 mars 12.30 Heartstone (filmpedagog)

Vecka 12

Må 19 mars   9.30 Paddington 2 
Ti 20 mars  12.30 Min faster i Sarajevo (salong 7) 
On 21 mars 9.30 Märta proppmätt 
On 21 mars 9.30  Cloudboy (salong 7)  
To 22 mars 9.30 Heartstone 
To 22 mars 12.30 Jordgubbslandet 
Fr 23 mars  9.30 Rum 213 
Fr 23 mars 12.30 Jordgubbslandet (filmpedagog)

Alla Skolbiovisningar

Skolbio kan bekostas av skapande skola-medel om en filmpedagog  
medverkar vid biobesöket.  
Måns kommer under våren att vara med vid ett antal filmvisningar, dessa är marke-
rade. För vidare samarbete med Måns Ahlin, se uppgifter nedan. 
 
Epost: mans.ahlin@gmail.com 
Tel: 073-360 48 03 
 
Måns Ahlin har varit verksam med att lära ut film i snart 20 år och har mött tusentals 
barn och ungdomar som genom hans handledning  fått prata och/eller skapa film.  

 
 

http://193.10.144.150/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/min-faster-i-sarajevo_ny.pdf
https://www.triart.se/filmer/bio/min-faster-i-sarajevo/
https://filmcentrum.se/dbfiles/movieGuides/beb2c851-2c72-4708-bfe9-3fb689a48a98.pdf
http://www.linkoping.se/medieverkstad
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Mer information

www.linkoping.se/skolbio

Kontaktperson:
Carola Sandgrim 
Kultur- och fritidskontoret
tfn: 013-20 65 90 
e-post: carola.sandgrim@linkoping.se

Linköpings kommun

linkoping.se/skolbio
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