
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skövde kulturavdelning presenterar 

SKOLBIO 

Vårterminen 2020   

  



Välkommen in i filmens värld!  

 
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.  
Alla filmvisningar äger rum i Biograf Odeon i Skövde Kulturhus. Antalet platser i Odeon är 
begränsat till 147, samt därutöver två platser för rullstolsburna besökare. 
Platsantalet får inte överskridas med hänsyn till brandmyndighetens föreskrifter. 
 
Observera att vi kan visa en film vid andra tidpunkter än de som står angivna i 
programmet! Detsamma gäller också om ni har andra önskemål om filmtitlar än de 
som presenteras i detta program. 
 
Till filmerna finns oftast 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. Finns inte handledningar för en specifik film kan man ta 
hjälp av Svenska filminstitutets mer allmänna filmhandledning som kan hittas här.  
 
Numera faktureras respektive skola i efterskott för det antal platser man bokat baserat på 
kostnaden 35 kr per plats. Även för filmerna som riktas till barnen i förskolan tar vi numera 
ut 35 kr av alla besökare, vilket även i förskolans fall faktureras efter genomförda biobesök. 
Således får även medföljande personal betala för sin plats. 
Vi ber er också om förståelse i det fall vi behöver flytta klasser och/eller skolor eftersom 
de ekonomiska förutsättningarna kräver en välfylld Odeon. 
 
 
 

Trivselregler 
• Det är viktigt att det alltid finns minst en vuxen med på skolbion.  

• 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. 
 
 
För information och bokning – ta kontakt med: 
Sanjin Pejkovic 
Tel 0500 – 49 79 33 
sanjin.pejkovic@skovde.se  

https://www.filminstitutet.se/contentassets/a0d239b1ecb4437fa9189a320bf6959d/alla-filmers_slutversion.pdf
https://www.filminstitutet.se/contentassets/a0d239b1ecb4437fa9189a320bf6959d/alla-filmers_slutversion.pdf
mailto:sanjin.pejkovic@skovde.se
mailto:sanjin.pejkovic@skovde.se


 

 

STORA GALAXER ÄTER 

STJÄRNOR (2019) 

 

I en galax långt långt borta, bland 

rymdsälar, skuggmonster och 

järnvägskaniner bor Rabbit, Lövet, 

Bärri & Lill-Tuffe. Tillsammans ger de 

sig iväg på jakt efter sina stjärnor i 

rymden. Men i skuggornas tunnel 

finns stjärnglans-ätande monster. Det 

är bara om de hjälps åt som de kan 

klara sig hela vägen. Kanske de hittar 

sin stjärna och vågar följa den? 

Filmens trailer hittar ni här. 

FÖRSKOLAN / LÅGSTADIET 

Längd: 30 min  

Land: Sverige  

Språk: Svenska 

Tema: Värdegrund, Rädsla och 

mod, Rymden, Ensamhet och 

gemenskap, Samarbete, Kortfilm 

 

Spelperiod 

Tisdag, den 10 mars 09:30 

Onsdag, den 11 mars 09:30 

Torsdag, den 12 mars 09:30 

 

 

https://vimeo.com/344788365
https://vimeo.com/344788365


 

 

ARNE ALLIGATOR (2019) 

 

YouTube-stjärnan Arne Alligator tar 

steget till bioduken med sina 

populäraste animerade musikvideor 

och bjuder in barn och vuxna att 

sjunga med i låtarna och se till att 

taket lyfter i salongerna. Vi får även 

följa med Arne på äventyr i 

verkligheten. 

Filmens trailer hittar ni här. 

 

 

 

 

  

FÖRSKOLAN / LÅGSTADIET 

Längd: 40 min  

Land: Finland  

Språk: Svenska 

Tema: Sagor och äventyr, Musik 

 

Spelperiod 

Tisdag, den 17 mars 09:30 

Onsdag, den 18 mars 09:30 

Torsdag, den 19 mars 09:30 

 

 

https://vimeo.com/361284795
https://vimeo.com/361284795


 

 

TIGRAR OCH 

TATUERINGAR (2010) 

 

Maj är sex år och bor med sin farbror 

Sonny som är tatuerare men de pratar 

ofta om att hitta en riktig familj till 

Maj. När Maj råkar tatuera 

barnteckningar på en läskig 

motorcykelkille, måste hon och Sonny 

fly. Den äventyrliga och roliga flykten 

får Maj att fundera på om inte Sonny 

är hennes perfekta familj ändå? 

Filmens trailer hittar ni här.  

Länk till en filmhandledning (på 

norska) hittar ni här. 

 

 

 

 

  

FÖRSKOLAN / LÅGSTADIET 

Längd: 45 min  

Land: Danmark  

Språk: Svenska 

Tema: Värdegrund, Sagor och 

äventyr, Familj 

 

Spelperiod 

Onsdag, den 25 mars 09:30 

Torsdag, den 26 mars 09:30 

Fredag, den 27 mars 09:30 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=75DS1FGcJBc
https://www.youtube.com/watch?v=75DS1FGcJBc
https://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1065911.ece
https://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1065911.ece


 

 

KALAS ALFONS (1994) 

 

Kalas, Alfons: Alfons skall ha ett eget 

kalas. Faster Fiffi tycker att det ska bli 

roligt att ordna en riktig fest.  

Listigt, Alfons Åberg: ”Du är för liten! 

Du får inte vara med!” Så där retas 

stor-kusinerna med Alfons.  

Alfons och hemlige Mållgan: Alfons 

leker och hans hemlige, osynlige vän 

Mållgan leker med pappas pipa.  

God natt, Alfons Åberg: Alfons vill inte 

sova. Och när man inte vill, blir man 

väldigt påhittig. 

 

 

 

  

FÖRSKOLAN / LÅGSTADIET 

Längd: 40 min  

Land: Sverige  

Språk: Svenska 

Tema: Värdegrund, Sagor och 

äventyr, Familj 

 

Spelperiod 

Tisdag, den 31 mars 09:30 

Onsdag, den 1 april 09:30 

Torsdag, den 2 april 09:30 

 

 



 

 

TITO OCH FÅGLARNA 

(2018) 

 

En epidemi sprider sig och människor i 

hela världen insjuknar. Det är en 

smittsam rädsla, som urholkar själen. 

Tioårige Tito ser hur jorden hotas av 

förödelse och han inser att han måste 

göra något för att stoppa det. Titos 

pappa forskar kring fåglar och Tito 

anar att de bevingade djurens sånger 

också kan vara botemedlet som 

förhindrar katastrofen.  

Filmens trailer hittar ni här.  

Filmhandledningen hittar ni här. 

 

MELLANSTADIET 

Längd: 70 min  

Land: Brasilien  

Språk: Svenska 

Tema: Värdegrund, Kulturmöten, 

Äventyr, Natur, Källkritik 

 

Spelperiod 

Tisdag, den 22 april 09:30 

Onsdag, den 23 april 09:30 

Torsdag, den 24 april 09:30 

 

 

https://youtu.be/29DccePPqNY
https://youtu.be/29DccePPqNY
https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/tito-och-faglarna.pdf
https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/tito-och-faglarna.pdf


 

 

438 DAGAR (2019) 

 

Journalisten Martin Schibbye och 

fotografen Johan Persson sätter allt 

på spel när de korsar gränsen mellan 

Somalia och Etiopien. De vill 

undersöka hur den hänsynslösa jakten 

på olja drabbar befolkningen och med 

egna ögon ta reda på sanningen. Fem 

dygn senare är de frihetsberövade. 

Det som många trodde var ett solklart 

fall i rätten avgjordes av manipulerat 

filmmaterial och resulterade i en dom 

på elva års fängelse för terroristbrott. 

Efter 438 dagar i fängelse - i sällskap 

med andra fängslade journalister, 

politiker och småtjuvar – släpps de 

plötsligen fria. En spännande och 

mycket tänkvärd film baserad på 

Martin Schibbyes och Johan Perssons 

bok 438 dagar.  

Filmens trailer hittar ni här. 

HÖGSTADIET / GYMNASIET 

Längd: 124 min  

Land: Sverige  

Språk: Svenska, engelska, 

somaliska mm. 

Tema: Press- och yttrandefrihet, 

Exploatering, Diktatur, Rättshaveri 

 

Spelperiod 

Onsdag, den 15 april 09:30 

Torsdag, den 16 april 09:30 

Fredag, den 17 april 09:30 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp36lXI5S8A
https://www.youtube.com/watch?v=Zp36lXI5S8A

