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 Till 

 

  Berörd personal och skolledare i  

Skövde kommun 
 

 

Check- och kom ihåg-lista inför filmbesök på Odéon  

Som ett led i att göra barn- och skolbioverksamheten ännu bättre, har vi reviderat och 

kompletterat vår checklista över vad som bör beaktas innan resan till Kulturhuset, och 

vilka principer som gäller när man väl är på plats. Återkom gärna med synpunkter så 

att listan kan förbättras! 
 

*   Vid behov – boka bussar i god tid och checka av i god tid innan med bussbolag/  

chaufför att bokningen är OK och tidpunkt för av- och återresa bestämd 

 

*   I första hand skall ansvariga lärare/personal följa med barnen/eleverna på visningen  

så att samma lärare både kan för- och efterarbeta filmvisningen på  

lämpligt sätt 

 

*   Håll tiderna! Om ni blir försenade, ring Teater & Film, eller Odéon direkt –  

 tel 0500 - 49 80 99 – och anmäl att ni är sena 

 

*   Maskinisten skall inte öppna dörrarna till Odéon för tidigt (gäller högstadiet) 

 

*   Varje klass går in gemensamt och skall sitta samlat för att underlätta lärarnas  

överblick. Självklart sitter ansvarig lärare tillsammans med sin klass. 

 

*   De som anländer först bör sätta sig längst bak  

 

*   Meddela berörd personal/maskinist att era elever anlänt så att de kan bocka av er på  

 anmälningslistan inför en given visning  

 

*   Utse gärna någon lärare att hälsa eleverna välkomna till visningen och kanske berätta 

något om filmen, samt att filmvisningen är att betrakta som en lektion. 

Ingen förtäring eller dryck i salongen! Skräp kastas i papperskorgen 

– inte på golvet! Respektera publiken – kommentera filmen efter  

visningen, inte medan den pågår! 

 

*   Givetvis skall alla musik-spelare och telefoner stängas av före visningen! 

 

*   Maskinisten/personalen håller visningsstart max ca 10 minuter efter utsatt starttid.  

 

*   Ingen skall lämna salongen förrän filmen är slut! 

 

*   Observera eftertexterna! Lämna – om möjligt! -  inte salongen innan dessa är slut  

  

Telefonnummer till Teater & Film:  0500 – 49 80 76 (Anders Ericsson)  

0500 – 49 80 66 (Gun-Marie Berggren) 

0500 – 49 84 84 (Ellinor Jakobsson) 

 

Telefonnummer till Odéons maskinrum: 0500 – 49 80 99 


