
KONTAKTUPPGIFTER: KULTURPEDAGOGIK OCH PROGRAM PÅ SVENSKA: nina.gran@hel.fi, 09 310 37006 och siw.handrooskelekay@hel.fi, 09 310 
88755 ANNEGÅRDEN: 5x2-undervisning: eeva.mussaari@hel.fi, 09 310 37175, kulturkurser riikka.wallin@gmail.com, 040 541 2295, projektet 
Kultur till skolan och kultus.fi: piia.rossi@hel.fi, 09 310 71351 och juuso.lehtonen@hel.fi, 040 334 5227 MALMS KULTURHUS: mirka.nokka@hel.fi, 
09 310 80834 NORDHUSET OCH STOA: siw.handrooskelekay@hel.fi, 09 310 88755 och hanna.westerholm@hel.fi, 09 310 88404.

Metodhandböcker  
om konstfostran
Från Aladdins lampas (Taikalamppu) 
webbsidor kan man ladda ner över 30 
metodhandböcker i konstfostran till stöd för 
läraren. Aladdins lampa är ett riksomfattande 
nätverk, som utvecklar och förmedlar 
kulturtjänster till barn och unga. www.
taikalamppu.fi

Konstkurser i serien 5x2 
Eleverna skapar konst under handledning av 
professionella konstnärer. Kursen omfattar 
fem gånger två lektioner. Arrangörer: 
Annegården och Malms kulturhus.

Lågstadiebio
Utöver föreställningen omfattar filmen också 
läromedel som stödjer medieläskunnighet. 
Arrangörer: Malms kulturhus, Nordhuset och 
Stoa.

Guidningar på utställningar  
samt verkstäder  
Guidningar till husets utställningar och 
temabaserade verkstäder i anslutning till 
dem. Arrangör: Annegården.

Kulturkurser
Kulturkurserna är broar mellan skolorna och 
det professionella kulturfältet. I verksamhe-
ten kombineras konstinstitutionernas pro-
gramutbud med möten med konstnärer och 
experter samt arbete i verkstäder. Varje kurs 
är en tematisk helhet. Arrangör: Annegården.

Kultus.fi
Kultus är lärarens hjälpmedel i kulturfostran. 
Den är både webbsidor (www.kultus.fi) och 
en tryckt kulturkalender. Med hjälp av Kultus 
kan man göra upp en plan för kulturfostran 
och hitta alla kulturevenemang samt konst- 
och publikarbets-projekt i huvudstadsregio-
nen som är riktade till skolklasser.

Kulturhandbok för  
lärare i grundskolan 
Erbjuder verktyg för kulturpedagogik och 
för att integrera kultur i undervisningen. 
Finns som PDF på www.hel.fi /
kulttuuri (Presentation av ämbetsverket, 
Publikationer)

för de lägre klasserna
för de högre klasserna

för andra stadiets 
utbildning

tillKultur
skolan

Helsingfors kulturcentral erbjuder i samarbete med olika kulturaktörer 
ett omfattande utbud av kulturprogram som stöd för konstfostran och 
kulturpedagogik i den egna skolan och klassen. Välj de program som 
bäst passar din egen klass eller grupp.


