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Helsingfors kulturcentral erbjuder 
i samarbete med olika kulturaktörer ett 

omfattande utbud av kulturprogram 
som stöd för konstfostran och kultur-
pedagogik i den egna skolan och klas-
sen. Välj de program som bäst passar 

din egen klass eller grupp.

KONTAKTUPPGIFTER: KULTURPEDAGOGIK OCH PROGRAM PÅ SVENSKA: nina.gran@hel.fi , (09)310 37006 och siw.handrooskelekay@hel.fi , 
(09)310 88755. KULTURHANDBOK FÖR LÄRAREN OCH PROJEKTET KULTUR TILL SKOLAN: elina.kesaniemi@hel.fi , (09) 310 73948, 
ANNEGÅRDEN: 5x2-undervisning: eeva.mussaari@hel.fi , (09)310 37175, (09)310 3718, CAISA: oge.eneh@hel.fi , (09)310 37508, 
GAMLASGÅRDEN: sarianna.suomala@hel.fi , (09)310 32414 och Operaatio Pulssi: sanna.lesonen@hel.fi , (09)310 37947, 
MALMS KULTURHUS: mirka.nokka@hel.fi , (09)310 80834 och Operaatio Pulssi: hanna-maria.lehtonen@hel.fi , 040-336 1361, 
NORDHUSET OCH STOA: ia.pellinen@hel.fi , (09)310 88404, siw.handrooskelekay@hel.fi , (09) 310 88755, KULTURKURSER: riikka.wallin@gmail.com, 
040-541 2295. 

Kultur
skolan

för de lägre 
klasserna

för de högre 
klasserna

för andra stadiets 
utbildning

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

Lågstadiebio
Förutom en fi lmföreställning innehåller pa-
ketet läromaterial och en verkstad. Arrangö-
rer: Gamlasgården, Malms kulturhus, Nord-
huset och Stoa.

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

www.taikalamppu.fi 
Aladdins lampa utvecklar barnkultur i ett 
riksomfattande nätverk för barnkulturcenter. 
På nätsidan hittar man över 30 
metodhandböcker i pdf-format. 

www.kultus.fi 
Nättjänsten presenterar kulturutbudet och oli-
ka kulturpedagogiska projekt i huvudstadsre-
gionen för barn och unga enligt konstart samt 
även enligt åldersgrupp. Dessutom presente-
ras fortbildning och publikarbete för pedago-
ger och andra, som arbetar med barn och unga.

Kulturkurser
Kulturkurserna är broar mellan skolorna och 
det professionella kulturfältet. I verksamheten 
kombineras konstinstitutionernas programut-
bud med möten med konstnärer och experter 
samt arbete i verkstäder. Varje kurs är en tema-
tisk helhet. Arrangörer: Annegården, Gamlas-
gården, Malms kulturhus, Nordhuset och Stoa.


