
Alingsås kulturhus 2020! 

Museum och konsthallen
Grupper från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenstudier är välkomna på visningar och 
workshops. En visning tar cirka 45 minuter, med workshop cirka 90 minuter. OBS! Gratis för alla 
skolor i Alingsås kommun. För bokning skriv till ylva.sillen@alingsas.se.

Besök vår hemsida www.alingsaskulturhus.se/skola för information om 
musik- och teaterföreställningar, skolbio, samt besök i museum, konsthall och 
bibliotek. Välkomna!

Biblioteket för förskolan
Vi har sagostunder för barn mellan 3-6 år på fredagar kl. 10.30. Som förskola anmäler ni er om ni 
vill komma. 5 barn/avdelning och tillfälle. Det finns även möjlighet att boka en egen sagostund för 
hela förskoleavdelningen. En barnbibliotekarie kan komma och delta på föräldramöten på förskolor-
na för att prata om böcker och uppmuntra till läsning. Förskolor är välkomna att beställa 
boklådor. Ange gärna om ni har några speciella önskemål på böcker. Varje förskola kan låna bok-
kassar till ett kapprumsbibliotek. Lånet består av 5 kassar med 5 böcker som lånas i 5 månader. 
Kassarna kan sedan placeras i förskolans kapprum för utlån till förskolans föräldrar.

Biblioteket för skolan 
Under läsåret är åk 2, 4, 6 välkommna på ett klassbesök där en bibliotekarie visar och presenterar 
biblioteket, pratar om läsning och hjälper er att låna. Det går naturligtvis även bra att 
besöka biblioteket med en klass oavsett ålder när biblioteket har öppet. Meddela gärna innan för 
bästa service. Föreslå gärna flera tillfällen. Under vårterminen bjuder vi in alla förskoleklasser till en 
biblioteskintroduktion. Under lekfulla former delar vi ut barnens eget lånekort, visar barnavdelningen 
och delar ut en bokgåva. Inbjudan och mer information kommer i början av året.  På Alingsås biblio-
tek finns det barn- och ungdomsböcker på många olika språk. Vi hjälper gärna till med att hitta böck-
er på rätt språk och på rätt nivå till era elever. Det finns bokcirkelkassar för åldrarna 7-9 år, 10-12 
år och 13-17 år. I bokcirkelkassen finns 6 böcker av samma titel med tillhörande diskussionsfrågor, 
välj bland flera titlar. Lånetiden är 6 veckor och du kan låna kassen på ditt tjänstelånekort. Biblioteket 
hjälper till att skapa inloggning till Legimus. Legimus är en digital katalog med talböcker som är till 
för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Skapande skola är en satsning som vill uppfylla det kulturpolitiska målet om att särskilt uppmärk-
samma barns och ungas rätt till kultur. Kulturella och konstnärliga uttryck ska långsiktigt integre-
ras i förskolan och grundskolan, och öka den professionella kulturverksamheten för och med barn 
och elever. Alingsås kulturhus erbjuder musik och teaterföreställningar, skolbio, föreläsningar och 
workshops. Dessa kan antingen vara centralt betalda av skapande skola eller så används det bidrag 
som skolorna har fått. 

För bokning av kulturhusets skapande skola-utbud se alingsaskulturhus.se/skola

För frågor om museum och konsthall skicka e-post till ylva.sillen@alingsas.se.
Bokningar och frågor om bibliotek skicka e-post till barnungabibliotek@alingsas.se eller ring 0322616601
För frågor om skapande skola-utbud skicka e-post till josefin.cowie@alingsas.se


