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Program för F – 9 och särskola

.

Författarbesök
Författarbesök med berättarövningar
Inspirerande författarbesök
Författarbesök ONLINE
Författaren & Hypnotisören
Interaktivt muntligt berättande
Författarbesök med fokud på en boktitel

Nytt HT 2020
Nytt HT 2020
Nytt HT 2020
Nytt HT 2020

F–9
F–9
F–9
3–6
F–9
F–9

2 lektioner
1 lektion
1,5 lektion
1,5 lektion
Halvdag /Halvklass
2 lektioner

f001
f002
f003
f004
f005
f006

1 – 2 dagar
1 – 2 dagar
1 – 2 dagar
3 dagar/klass
ca 2 dagar
1 dag
1 – 2 dagar
1 dag
2 – 3 halvdagar
1 dag
1 – 2 dagar

fw001
fw002
fw003
fw004
fw005
fw006
fw007
fw008
fw009
fw010
fw011

Författarbesök med workshop
Hela klassen skriver
Värdegrundsberättelser
Från ide till färdig bok och utställning
Vår egen klass historia
Lägerelden – ett koncept
Barnualen och barnkonventionen
Vem vill vara tjock?
Jag är ett monster – om att passa in
Adventskalender – Gör en podd
Jag är en superhjälte - Om att växa
Tema valt av skolan

F–9
F–9
F–9
4–9
2–9
F–6
3–9
3–6
Nytt HT 2020 4 – 6
Nytt HT 2020 2 – 9
F–9

Mer info om program: AnetteSkahlberg.com/skapandeskola
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Anette Skåhlberg

är pedagog inom skrivande, drama, teater och film.
Hon har bl.a. skrivit över 50 populära barn- och ungdomsböcker, gjort 2 långfilmer
som visats på TV och bio (2000, 2017), och skrivit ett otal pjäser och musiktexter.
Som skrivpedagog har hon hittills träffat över trettiotusen barn.
Hon gör omtyckta och aktiva författarbesök i Sveriges alla skolor och bibliotek.
Anette är full av energi och entusiasm som smittar av sig.
Alla drivs med och vill läsa och skapa när hon kommer på
besök och hon delar frikostigt med sig av sina finurliga
historier och kreativa verktyg.
Hennes berättelser är en mix av fantasy och verklighet, och i
dessa och i hennes workshops handskas hon ofta med svåra
ämnen som utanförskap, psykisk ohälsa, främlingsfientlighet,
HBTQ+, kärlek, döden, barnrättigheter och familjen. Med en
van o trygg hand guidar hon sina deltagare och ger dem
läslust, insikter och nya tankar.
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