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Kulturprogram för läsåret 2022-2023 
Det här programmet hoppas vi ska leda till nya insikter och kunskaper för eleverna på kommunens 

förskolor och skolor. Kanske får någon en ny hobby, kanske vågar någon lite mer vid en presentation 

inför klassen. Vi hoppas också att arbetet med kultur ska kunna komplettera och stärka det pedagogiska 

arbetet. Att ge er som jobbar i verksamheten kunskap och verktyg som kan bidra till att eleverna trivs 

och mår bättre är en annan viktig målsättning. Kultur och kreativt arbete har en positiv inverkan på 

förmågan att tänka, känna och samarbeta!  

Kultur ger kunskap och hjälper till att uppfylla skolans mål. 

En upplevelse är lika viktigt som en insikt eller kunskap. Att vi skrattar, häpnar eller hisnar tillsammans 

är någonting värdefullt och underbart. De flesta besökande aktörer ser gärna att ni som lärare njuter av 

föreställningen lika mycket som barnen. Det är viktigt och värdefullt att ha en gemensam upplevelse att 

kunna fundera på, och att njuta av, även efteråt. 

 

Vi hoppas att ni ska känna att ni har nytta och glädje av detta program. 

Lycka till med med ert arbete med kultur under det kommande läsåret!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

            

 

 

                                                                                                            

                                                                                     

 

 

 

• Ni förväntas delta i det som erbjuds inom kulturgarantin. Hör av er om det krockar 

med andra aktiviteter. 

 

• Kulturgarantin har en egen budget. Skolans egna kulturaktiviteter ingår ej i denna 

garanti. 

 

• Som pedagog är du en jätteviktig brygga mellan kulturarbetarna som kommer till din 

förskola/skola och barnen. Ju mer du som pedagog kan om projektet ni ska delta i, 

desto bättre blir det för eleverna. En lärare eller annan personal ska alltid vara med 

under en workshop, föreställning eller vid ett klassrumsbesök. 

KULTUROMBUD GRUNDSKOLAN 

Traryd:  

Marie Dahlman  

Strömsnässkolan:                                                                                            

Ann-Christine Carlholmer   

Hellmut Berger Torres 

Clara Göransson                                                                                                          

Timsfors:                                                                                                                                                                                                                                        

Malin Löndal                                                                                                                                                                                                

Markaryds skola:                                                                     

Caroline Henriksson     

?                                                                                          

Håkan Phil                                                                                                                                       

                                                                                     

 

KULTUROMBUD FÖRSKOLAN 

Traryd:  

Marita Andersson 

Strömsnäsbruk: 

Lyckoskogen: ? 

Tranan: Elisabet Komstadius 

Lönneberga: Jenny Josin                    

Timsfors:                                                                                                                                                                                                                                        

Victoria Andersson 

Markaryd: 

Karlavagnen: Malin Larsson 

Haga: Mia Nordström 

Järven: Sandra Lindvall                   
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FÖRSKOLAN 

BOKGÅVOR vid  0, 1,5 och 4 år 

I samverkan med BHV                       

Delas ut till målsman och barn vid biblioteksbesök. 

 

0 år: Att välja mellan: De små barnens bok, Barnens första bok. 

1,5 år: Vänta, Sickan av Sofia Rådström. 

4 år: Barnens andra bok. 

Kontakt: ann.hanzon@markaryd.se     

thomas.wiking@markaryd.se 

 

 

 

 

 

För 1-3 år  
 

Knacka på 

Dansa, lyssna, läsa – Knacka på! Materialet är baserat på Anna Clara Tidholms uppskattade bok Knacka 

på! som är en bok full av dramatik för ett litet barn. Väskan med materialet lånas på biblioteken. 

 

När: Löpande under året 

Tid: Berörda pedagoger bestämmer själva 

Plats: På respektive förskola 

Ämnen att koppla till: Språkutveckling 

Tema: Högläsning 

Kontakt: helena.jakobsson@markaryd.se   

thomas.wiking@markaryd.se 

 

mailto:ann.hanzon@markaryd.se
mailto:thomas.wiking@markaryd.se
mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
mailto:thomas.wiking@markaryd.se
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4-5 åringar 
 

Höstallsång med Mamma Måd 

Maud ”Mamma Måd” Cederlöw är barnmusikartisten som skriver låtar som både roar och berör. I tio år 

har hon turnerat med konserter på bland annat förskolor, skolor, bibliotek och festivaler med låtar från 

sina fem släppta album.  

Inför projektet skickas det pedagogiska arbetsmaterialet ut till klasserna. Via pedagoghandledningen ges 

bl a tips om lekar och skapandeövningar på årstidstema som pedagogerna kan göra med barnen.  

När: Vecka 43 

Tid: Enligt utskickat spelschema 

Plats: Meddelas till kulturombuden 

Tema: Sång och musik 

Ämnen att koppla till:  Kommunikation,                                                                                                                                                                                                

socialt samspel, språkutveckling och kreativ förmåga. 

Kontakt: helena.jakobsson@markaryd.se  

 

 

 

 

FÖRSKOLEKLASS 

 

Bokgåva-lånekort  
Som 6-åring i Markaryds kommun får varje elev                                                                                                     

två böcker. Titlarna byts varje år. 

 

 

 

 

 

mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
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Bibliotektbesök 

Förskoleklasserna besöker biblioteken och varje elev får ett lånekort. Bibliotekarien tar emot på ett 

lekfullt sätt och ger barnen kunskap i vad biblioteket kan erbjuda. Arbetet med böckerna resulterar i två 

utställningar, en på Markaryds bibliotek och en på Strömsnäsbruks bibliotek. 

 

När: Löpande under året 

Tid:  Bokas hos Ann Hanzon och Thomas 

Wiking. 

Plats: Biblioteken 

Ämnen att koppla till: På biblioteket hittar du 

kopplingar till alla ämnen. 

Tema: Läsfrämjande 

Kontakt: ann.hanzon@markaryd.se                  

thomas.wiking@markaryd.se 

 

 

Årskurs 1  

Sagomuseet Ljungby 

Sagomuseets pedagoger berättar framförallt folksagor, sägner och myter. De vill också inspirera barn 

och unga till att utveckla sitt eget berättande. Ett program för kommunens klasser kommer att 

skräddarsys. Info hittar du på http://www.sagobygden.se/  

 

 

När: Våren 2023 

Tid: Ros-Marie hör av sig när bokningarna är 

färdiga. 

Plats: Utomhus på en lämplig plats nära skolan. 

Tema: Muntligt berättande 

Ämnen att koppla till: Svenska och historia. 

Kontakt: ros-marie.jonsson-necko@markaryd.se                              

helena.jakobsson@markaryd .se 

 

mailto:ann.hanzon@markaryd.se
mailto:thomas.wiking@markaryd.se
http://www.sagobygden.se/
mailto:ros-marie.jonsson-necko@markaryd.se
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Årskurs 2  

Bokprat  

Eleverna är välkomna till våra bibliotek. Vi presenterar böcker och inspirerar till läsning genom 

bokprat. Eleverna får även en kort visning av biblioteket. Vad finns att upptäcka på just ditt 

bibliotek? 

När: Hösten 2022 

Tid: Bokas hos Ann Hanzon  

 och Thomas Wiking. 

Plats: Biblioteken 

Tema: Läsfrämjande 

Ämnen att koppla till: På biblioteket hittar du 

kopplingar till alla ämnen. 

Kontakt: ann.hanzon@markaryd.se  

thomas.wiking@markaryd.se 

 

Teater 

Eleverna från teaterprofilen på Markaryds folkhögskola bjuder ”Det stora kalaset i Svingelskogen”. 

 

När: Vecka 46 och 47. 

Tid: Schema skickas ut till berörda lärare. 

Plats: Markaryds folkhögskola 

Ämnen att koppla till: Svenska 

Tema: Teater 

Kontakt: helena.jacobsson@markaryd.se 

 

mailto:ann.hanzon@markaryd.se
mailto:thomas.wiking@markaryd.se
mailto:helena.jacobsson@markaryd.se
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Årskurs 3  

Forntiden-Kulturparken Småland 

På Kulturarvscentrum kan de skräddarsy ett program just för er. Stenåldern, bronsåldern eller 

järnåldern. Inför besöket öppnas det arkeologiska magasinet och tusenåriga föremål från områden 

nära er skola finns med under aktiviteten. Kanske blir det en båtyxa från stenåldern, en dräktnål från 

bronsåldern eller stora glaspärlor från järnåldern – allt beroende på vilken av de tre epokerna ni 

önskar veta mer om. 

När: Våren 2023 

Tid: Ros-Marie återkommer med tider när det är bokat. 

Plats: I respektive klassrum 

Tema: Forntiden 

Ämnen att koppla till: Historia 

Kontakt: 

 helena.jakobsson@markaryd.se 

ros-marie.jonsson-necko@markaryd.se,  hakan.nordmark@kulturparkensmaland.se         

 

                                         

Årskurs 4  

Författarbesök  

I samråd med skolbibliotekarien får ni ett författarbesök. 

När: Våren 2023 

Kontakt: Katrin Wik katrin.wik@markaryd.se 

 

 

 

 

 

 

mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
mailto:ros-marie.jonsson-necko@markaryd.se
mailto:hakan.nordmark@kulturparkensmaland.se
mailto:katrin.wik@markaryd.se
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Årskurs 5  

Bokprat 

Eleverna är välkomna till våra bibliotek. Vi presenterar böcker och inspirerar till läsning genom 

bokprat. Eleverna får även en kort visning av biblioteket. Vad finns att upptäcka på just ditt 

bibliotek? 

 

När: Löpande under året 

Tid:  Bokas hos Ann Hanzon och Thomas 

Wiking. 

Plats: Biblioteken 

Ämnen att koppla till: På biblioteket hittar 

du kopplingar till alla ämnen. 

Tema: Språkfrämjande 

Kontakt: ann.hanzon@markaryd.se   

thomas.wiking@markaryd.se 

 

Årskurs 6 

Boken ”Gränslandet”  

Gränslandet sagor, sägner och historiska fakta från Markaryds-bygden. Ett sätt att plocka fram det 

immateriella kulturarvet. Boken finns i klassuppsättning på biblioteket i Markaryd för utlåning.  

När:  Löpande under året 

Tid:  Berörda klasslärare bestämmer själva. 

Plats: I respektive klassrum. 

Ämnen att koppla till: Svenska och historia 

Tema: Vår hembygd 

Kontakt: helena.jakobsson@markaryd.se 

 

 

 

mailto:ann.hanzon@markaryd.se
mailto:thomas.wiking@markaryd.se
mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
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Årskurs 7  

Bokprat 

Eleverna är välkomna till våra bibliotek. Vi presenterar böcker och inspirerar till läsning genom 

bokprat. Eleverna får även en kort visning av biblioteket. Vad finns att upptäcka på just ditt 

bibliotek? 

När: Löpande under läsåret 2022-2023 

Tid:  Bokas hos Ann Hanzon och Thomas Wiking. 

Plats: Biblioteket 

Ämnen att koppla till: På biblioteket hittar du kopplingar till alla 

ämnen. 

Tema: Läsfrämjande 

Kontakt: ann.hanzon@markaryd.se   thomas.wiking@markaryd.se 

 

 

 

Årskurs 8  

Dansföreställning 

Eleverna får möjlighet att komma i kontakt med konstformen dans genom att genom att titta på en 

dansföreställning. Eleverna från folkhögskolans dansprofil visar sin slutproduktion som de har 

koreograferat utifrån ett givet tema. Stilar som ingår i föreställningen är bland annat jazz, street och 

modern 

 

När: Vecka 11 

Tid: Schema med tider och dagar skickas ut i 

december. 

Plats: Markaryds kulturhus 

Tema: Dans 

Ämne att koppla till: Idrott och musik 

helena.jakobsson@markaryd.se 

mailto:ann.hanzon@markaryd.se
mailto:thomas.wiking@markaryd.se
mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
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Årskurs 9  

Teater 

Elever från teaterprofilen på Markaryds folkhögskola visar sin slutproduktion. Allmän kurs - 

Teater är en ettårig profilkurs som riktar sig till elever som vill arbeta med eller utveckla ett intresse 

inom teater.  

 

När? I maj 2023 

Tid: Schema med dagar och tider skickas ut till skolan i 

februari. Även vilken pjäs det blir meddelas då. 

Plats: Markaryds kulturhus 

Tema: Kultur 

Ämne att koppla till: Svenska 

Kontakt: helena.jakobsson@markaryd.se  

 

Grundsärskolan  

Sagomuseet Ljungby 

Årskurs F – ÅK 9 

En berättarföreställning där lek och tecken som stöd används för att levnadsgöra berättelserna. 

Se, känna, lukta och smaka, berättarpedagogen anpassar föreställningen efter gruppens 

funktionsvariationer. Kontakta Sagomuseet för specifika önskemål om tema. 

Info hittar ni på http://www.sagobygden.se/  

När: Våren 2023 

Tid: Berörd lärare bokar. 

Plats: På sagomuseet i Ljungby. 

Tema: Muntligt berättande 

Ämnen att koppla till: Svenska och 

historia. 

Kontakt: 

helena.jakobsson@markaryd.se 

 

mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
http://www.sagobygden.se/
mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
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Åk 1  

Bio 

Eleverna får möjlighet att besöka Markaryds biograf och titta på en film som berörda lärare väljer i 

samråd med kultursamordnaren och Lagan Bio. Tanken är att filmvalet ska kunnas knytas till ett 

aktuellt tema eller ämne i undervisningen. 

 

När: Vårterminen 2023 

Tid: Kulturombudet bokar 

Plats: Markaryds Biograf 

Tema: Film 

Ämne att koppla till: Valfritt 

Kontakt: helena.jakobsson@markaryd.se 

 

 

År 2  

Vintershow 

Kursen ”Show och Musikal” på Markaryds Folkhögskola sätter upp en föreställning i januari varje 

år. De bjuder de på en upplevelserik show med sång, dans och teater 

  

När: Januari och februari 2023 

Tid: Schema kommer i november 2022. 

Plats: Markaryds kulturhus 

Tema: Kultur 

Ämne att koppla till: Idrott, svenska och 

musik. 

Kontakt: helena.jakobsson@markaryd.se 

 

 

 

mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
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År 3 

Vintershow 

Kursen ”Show och Musikal” på Markaryds Folkhögskola sätter upp en föreställning i januari varje 

år. De bjuder på en upplevelserik show med sång, dans och teater.  

”Show och Musikal” är en särskild kurs med fokus på sång, dans, teater och musikal. Sångerskan 

Miriam Bryant är en av många yrkesverksamma artister som har börjat sin bana på folkhögskolan i 

Markaryd. 

När: Januari och februari 2023 

Tid: Schema kommer i november 2022 

Plats: Markaryds kulturhus 

Tema: Kultur 

Ämne att koppla till: Idrott, svenska och musik 

Kontakt: helena.jakobsson@markaryd.se 

 

 

 

Markaryds Konsthall 

Sydvästra Smålands konstförening har till uppgift att väcka och främja intresset för konst genom att 

anordna utställningar. Under 2022/2023 kan ni besöka olika utställningar tillsammans med era elever.  

När: Löpande under läsåret 

Tid: Bibliotekets öppettider  

Plats: Konsthallen på Markaryds kulturhus 

Ämnen att koppla till: Bild 

Tema: Skapande och kreativitet 

Kontakt: helena.jakobsson@markaryd.se  

 

 
 

 

mailto:helena.jakobsson@markaryd.se
mailto:helena.jakobsson@markaryd.se

