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Skapande Förskola

OREDAN 
Våren 2018

Hej allihopa!

Nu närmar sig projekt OREDAN. Vi i ensemblen ser fram emot detta med spänning och förväntan. 
Nedan finns ett preliminärt schema och information. Vi önskar att ni tar ställning till våra förslag på 

datum, tider och lokaler och återkommer till oss så snart som möjligt. Vi vill att detta projekt skall 

bli så bra som möjligt för er och barnen. Tiderna är alltså bara förslag och vi anpassar dem gärna 

så att det fungerar på bästa möjliga sätt för er verksamhet. Eftersom vi bara träffar barnen vid tre 

tillfällen önskar vi att ni personal informerar berörda föräldrar om dessa viktiga datum så att 

barnens förskoletider om möjligt kan anpassas till projektet. När ni svarar oss önskar vi att den 

person som skriver till oss är den person på förskolan som sedan blir vår kontaktperson. Detta för 

att underlätta all kommunikation mellan oss och er.


Skriv till Helena Lambert på beenhouse@gmail.com  

Om ni har frågor som ni vill ta på telefon:  Helena: 072-324 75 11,  Annelie:  070-716 84 38    

ALLT GOTT OCH VI SES SNART!!!

/ Annelie, Mats och Helena från Scenkompani MARIPOSA :-) 

         ÖVERSIKT ÖVER PROJEKTETS OLIKA FASER MAJ - AUGUSTI 2018:
 


1. Introduktionskväll (2 maj)  

2. Besök 1: Workshop på förskolan för barn födda -13 (7-16 maj)  

3. Filmhälsning och uppgift (14-17 maj) 

4. Besök 2: Workshop på förskolan för barn födda -13 (17-24 maj) 

5. Scenkonstupplevelse i Ladan i Gimo för barn födda -13 och -12 (29 maj - 1 juni)  

6. Metoddag för pedagoger (27 augusti)  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PRELIMINÄRT SCHEMA  
OREDAN 

maj - augusti 2018
 

 

1. INTRODUKTIONSKVÄLL 

Datum & tid: 2 maj kl.16:00 - ca 19:00


Plats: Kommunhuset i Östhammar, sammanträdesrum Gräsö


En introduktionskväll för samtliga berörda pedagoger. Projektet presenteras till 
form och innehåll. Pedagogerna får inblick i de konstnärliga uttryck och 
pedagogiska verktyg som används i projektet samt hur de kan förbereda eleverna 
inför kommande workshops. 

OBS: Det bjuds på smörgås och fika 

 

2.     BESÖK 1- workshops med barn födda -13 (7 - 16 maj) 


Besöket på förskolan tar ca 1 timme. Ensemblen presenterar sig och sina 
respektive konstnärliga uttryck i interaktiv form. Ensemblen behöver 
förberedelsetid i lokalen ca 30 minuter innan barnen kommer. Ensemblen önskar 
vara i ett stort ostört utrymme, förslagsvis förskolans lekrum/samlingsrum. 

OBS! Förskolan får gärna återkomma med annat förslag på tid om ensemblens 
föreslagna tid krockar med annan aktivitet.
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SCHEMA BESÖK 1 -  workshops med barn födda -13 (7 - 16 maj)  

Måndagen den 7 maj

Förskolan Diamanten i Gimo 

20 barn födda -13

Tidsförslag 09:30 -10:30 (ensemblen behöver lokalen från 09:00). 

 

Förskolan Rubinen i Gimo

15 barn födda -13 

Tidsförslag 12:30 -13:30 ( ensemblen behöver lokalen från 12:00). 

 


Tisdagen den 8 maj 
Förskolan Furustugan i Alunda 

Grupp 1: 12 barn födda -13

Tidsförslag 09:30 -10:30 ( ensemblen behöver lokalen från 09:00). 


Grupp 2: 13 barn födda - 13

Tidsförslag 10:35 -11:35  

OBS: vi vill dela upp gruppen på Furustugan pga storlek. Lunchen blir sen för andra gruppen. 
Antingen arbetar vi med hela gruppen på en gång eller så får andra gruppen äta någon form av 
mellanmål innan besöket så de inte blir för hungriga. Ni i personalen känner era barn. Återkom till 
oss om vad ni tror blir den bästa lösningen.


Förskolan Myran i Alunda

16 barn födda 2013

Tidsförslag 12:30 -13:30 (ensemblen behöver lokalen från 12:00). 

 

Onsdagen den 9 maj 
Förskolan i Ekeby 

10 barn födda -12 + 3 barn födda -13

Tidsförslag 09:30 -10:30 ( ensemblen behöver lokalen från 09:00). 

 

Förskolan Alma i Alunda 

11 barn födda - 13 

Tidsförslag 12:30 -13:30 (ensemblen behöver lokalen från 12:00). 

 

Måndagen den 14 maj 
Förskolan Marieberg i Östhammar

20 barn födda -13 

Tidsförslag 09:30 -10:30 (ensemblen behöver lokalen från 09:00). 

 

Förskolan Logården i Östhammar 

17 barn födda -13

Tidsförslag 12:30 -13:30 (ensemblen behöver lokalen från 12:00). 


Tisdagen den 15 maj 
Förskolan Tomtberga i Östhammar

17 barn födda -13 

Tidsförslag 09:30 -10:30 (ensemblen behöver lokalen från 09:00). 
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Tisdagen den 15 maj

Förskolan Skutan i Öregrund

OBS! Förskolorna i Öregrund /Gräsö bildar en grupp som håller till på förskolan Skutan i 
Öregrund.

20  födda -13

Tidsförslag 12:30 -13:30 (ensemblen behöver lokalen från 12:00). 

 


Onsdagen 16 maj 
Förskolan Eken i Österbybruk

20 barn födda -13

Tidsförslag 09:30 -10:30 (ensemblen behöver lokalen från 09:00). 

 

Förskolan Granen i Österbybruk

18 barn födda -13

Tidsförslag 12:30 -13:30 (ensemblen behöver lokalen från 12:00). 

 


3.       Filmhälsning och uppgift (14-17 maj)


Mellan besök 1 och 2 skickas korta filmklipp ut med hälsningar och uppgifter från 
ensemblen till förskolorna. Vi berättar mer om dessa filmer på introduktionsträffen 
den 2 maj. 


4.         BESÖK 2- workshops med barn födda -13


Besöket på förskolan tar ca 1 timme. Barnen delas upp i mindre grupper och 
arbetar med olika uttryck tillsammans med ensemblen. Ensemblen kan komma att 
behöva fler rum än ett. 

 

OBS! Förskolan får gärna återkomma med annat förslag på tid om ensemblens 
föreslagna tid krockar med annan aktivitet.
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SCHEMA BESÖK 2- workshops med barn födda -13 

Torsdagen den 17 maj 2018

Förskolan Diamanten i Gimo 

20  barn födda -13

Tidsförslag 09:30 -10:30 

 

Förskolan Rubinen i Gimo

15 barn födda -13 

Tidsförslag 12:30 -13:30 

 


Fredagen den 18 maj 2018 
Förskolan Furustugan i Alunda   
Grupp 1: 12  barn födda -13

Tidsförslag 09:30 -10:30 

Grupp 2: 13 barn födda - 13

Tidsförslag 10:35 -11:35  
OBS: vi vill dela upp gruppen pga storlek. Lunchen blir sen för andra gruppen. Antingen arbetar vi 
med hela gruppen på en gång eller så får andra gruppen äta någon form av mellanmål innan 
besöket så de inte blir för hungriga. Ni i personalen känner era barn. Återkom till oss om vad ni 
tror blir den bästa lösningen.


Förskolan Myran i Alunda

16 barn födda 2013

Tidsförslag 12:30 -13:30 

 


Måndagen den 21 maj 2018 
Förskolan i Ekeby 

10 barn födda -12 + 3 barn födda -13

Tidsförslag 09:30 -10:30  

 

Förskolan Alma i Alunda 

11 barn födda - 13 

Tidsförslag 12:30 -13:30

 


Tisdagen den 22 maj 2018

Förskolan Marieberg i Östhammar

20 barn födda -13 

Tidsförslag 09:30 -10:30 (ensemblen behöver lokalen från 09:00). 

 

Förskolan Logården i Östhammar 

17 barn födda -13

Tidsförslag 12:30 -13:30 (ensemblen behöver lokalen från 12:00). 

 


Onsdagen den 23 maj 2018 
Förskolan Tomtberga i Östhammar

17 barn födda -13 

Tidsförslag 09:30 -10:30 (ensemblen behöver lokalen från 09:00). 

 


www.kompanimariposa.se �5



23 mars 2018 �6

Onsdagen den 23 maj 2018 
Förskolan Skutan i Öregrund

OBS! Förskolorna i Öregrund /Gräsö bildar en grupp som håller till på förskolan Skutan i 
Öregrund.

20  födda -13

Tidsförslag 12:30 -13:30 (ensemblen behöver lokalen från 12:00). 

 


Torsdagen den 24 maj 2018 

Förskolan Eken i Österbybruk

20 barn födda -13

Tidsförslag 09:30 -10:30 (ensemblen behöver lokalen från 09:00). 

 

Förskolan Granen i Österbybruk

18 barn födda -13

Tidsförslag 12:30 -13:30 (ensemblen behöver lokalen från 12:00). 

 


 5.   Scenkonstupplevelse i Ladan, Gimo för barn födda -13 och -12  
       (29 maj - 1 juni)

 

Samtliga 4- och 5-åringar (barn födda -13 och -12)  får besöka Ladan och uppleva 

en scenkonstföreställning som utgår från arbetsprocessen med barnen. 

 

FÖRESTÄLLNINGSTIDER I LADAN: 


Tisdagen den 29 maj 2018 

10:00 

Förskolan Diamanten från Gimo : 20 barn födda -13, 18 st födda -12 


11:30

Förskolan Rubinen från Gimo : 18 barn födda 2012 och 15 st 2013  

 

13:00

Förskolan Furustugan från Alunda : 19 barn födda -12, 25 barn födda -13

 


Onsdagen den 30 maj 2018


10:00 

Förskolan Myran från Alunda: 16 barn födda -12, 16 barn födda -13. 

 

11:30

Förskolan Ekeby från Ekeby 10 barn födda -12, 3 barn födda -13.

Förskolan Alma från Alunda: 11 barn födda -12, 11 barn födda -13 

 

13:00

Förskolan Marieberg från Östhammar: 19 barn födda -12, 20 barn födda -13 
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Torsdagen den 31 maj 


10:00 

Förskolan Logården från Östhammars tätort: 17 barn födda -13, 22 barn födda -12 

 

11:30

Förskolan Tomtberga från Östhammar : 27 barn födda -12, 17 barn födda -13 

 

13:00

Förskolan Skutan/Gräsö – 20 barn födda -13, 19 barn födda -12.

 


Fredagen den 1 juni

 

10:00 

Förskolan Eken från Österbybruk:  20 barn födda -13, 28 barn födda -12. 

 

11:30

Förskolan Granen från Österbybruk: 18 barn födda -13, 16 barn födda -12. 


 


6. Metoddag för pedagoger 

Datum & tid: 27 augusti kl. 09:00 - 16:00


Plats: Kommunhuset i Östhammar, sammanträdesrum Gräsö


En metoddag för samtliga pedagoger som har deltagit i projektet. Under en heldag 
utvärderar vi projektet och den skapande processen samt fördjupar oss i 
konstnärliga uttryck och pedagogiska verktyg. Pedagogerna får en verktygslåda 
att arbeta vidare med. 

OBS: Det bjuds på lunch och fika 
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