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Nylands svenska kulturfond - privatpersoner och arbetsgrupper år 2021

Namn: Arbetsgrupp Svenska är pop (Petter Wallenius)

Ansökan: 168996

Ansökt belopp: 3100

Status: ansökan under behandling

Grunduppgifter

Jag har bekantat mig med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan.

• Ja

Jag/vi är medveten/medvetna om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats
inom utsatt tid kan försämra mina/våra möjligheter att beviljas bidrag på nytt.

• Ja

Jag/vi är professionell(a) konstnär(er)

• Ansökan gäller ej konstämnen

Jag/Vi ansöker
Vi ansöker om bidrag för att ordna Grundskolan Norsens tredje litteraturfestival i januari och
februari 2022.

Ansökt summa
3100

Verksamhetssektor

• Övrig kulturverksamhet

Som sökande representerar du

• Arbetsgrupper

Åldersgrupp
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• Barn och ungdomar

Språkgrupp

• Svenskspråkiga

Område

• Huvudstadsregionen

Plan

Projektet/aktiviteten i korthet (mål, åtgärder, resultat)
Vi vill under januari och februari 2022 för tredje gången ordna Grundskolan Norsens
litteraturfestival. Vi kommer att bjuda in författare, föreläsare och experter som våra elever,
deras vårdnadshavare och skolpersonalen får träffa. Vi vill ordna genomtänkta och väl förberedda
författarträffar där elever fungerar som diskussionsledare . Vi vill också att alla elever som åhör
samtal om en viss bok verkligen har läst den och därför startar vi planeringen i mycket god tid.
Detta gör att eleverna får en större förståelse för läsningen och innehållet. Litteratursamtal är en
ypperlig arena för diskussion om existentiella teman.

Målsättningar samt förväntade resultat på kort och lång sikt
I samhället finns en utbredd faktaresistens som antas sprida sig ytterligare i ett allt mer
polariserat debattklimat. I Grundskolan Norsen vill vi genom att ordan denna festival lyfta fram
problematiken. Under senaste festival var vår huvudgäst Jack Werner, känd viralgranskare och
journalist, som på ett medryckande sätt kan tala om vikten av källkritik. Därför vill vi ännu en
gång anlita honom. Vi vill öppna våra dörrar också för finskspråkiga elever och därför bjuda in
några klasser från språkbadsskolan Mejlahden yläaste i Helsingfors. Vi vill värna om elevernas
förmåga att djupläsa långa texter och systematiskt arbeta med elevernas förståelse genom vårt
systematiska arbete med textsamtal före och under festivalen. Vi vill ge eleverna en möjlighet att
uppträda som diskussionsledare. Med vår festival vill vi också befrämja samarbetet mellan
Grundskolan Norsens tre enheter - Norsen, Cygnaeus och Kronohagen. Därtill vill vi betona
skönlitteraturens roll som kunskapskälla i det ämnesövergripande arbetet.

Tidsplan för aktivitet
31.01.2022 - 18.02.2022

Beskriv delmoment och tidsplan

januari 2021-januari 22, kontakt med den finska skolan och läsning av verk av besökande
författare
november 2021 -januari 22, filmning av läsprojekten och förberedelser av författardiskussioner
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Förslag på författare och föreläsare:

Inti Chavez - expert på sexualfrågor - för elever, föräldrar, lärare
Marcus Rosenlund - vetenskapsjournalist
Esko Valtaoja - astronom
Mats Strandberg - författare - för yngre elever, ungdomar och vuxna
Johan Ehn - författare
Monica Vikström-Jokela- Jenny Lucander - för yngre elever och ungdomar
Anna-Lena Laurén - journalist
Jack Werner - expert på källkritik
Kristina Ohlsson /Ingelin Angerborn - för elever i slukaråldern
Aleksi Delikouras - för ungdomar för att lyfta fram det finska
Annika Sandelin - för de yngre eleverna
Elias och Agnes Våhlund - för de yngre elverna

Plats
Grundskolan Norsens tre enheter.

Samarbetspart
Helsingfors stadsbibliotek, Norsens hem och skola, språkbadsskolan Mejlahden yläaste i
Helsingfors

Anknytning till det svenska i Finland
För att vi i framtiden ska ha en levande finlandssvensk läskultur vill vi med vår festival ordna
synlig läsfrämjande verksamhet.

Coronapandemin påverkade, och påverkar fortfarande mångas verksamhet. Inverkade
coronapandemin på er verksamhet / ert projekt?

• nej

Budget

Utgifter

i euro
Lönekostnader och arvoden 15900
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör
Information, marknadsföring 5000
Utrymmeskostnader och hyror
Rese- och transportkostnader 1900
Övriga kostnader 3200
Totalt: 26000
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Inkomster

i euro
Ansöks med denna ansökan 3100
Egen andel 0
Biljetter, avgifter, försäljningsintäkter o.dyl 0
Bidrag från övriga fonder och stiftelser 22900
Bidrag från stat och kommun
Annan finansiering, sponsorer 0
Totalt: 26000

Specificera vilken övrig finansiering som ansöks från andra finansiärer (stiftelser,
fonder, stat och kommun)?
Svenska folkskolans vänner, 6600 euro, arvoden.
Tre Smeder, 7000 euro, arvoden.
Pro Juventute nostra, betalning av tjänster, 2300 euro.
Svenska normallyceums stiftelse sr, film, kaffe, luncher, invgning, 7000 euro,

Hur kommer projektet att anpassas ifall all finansiering inte beviljas?
Vi kommer att anpassa antalet programpunkter till den summa som vi blir beviljade.

Påverkas verksamhetens/projektets budget av Coronapandemin?

Om ja, beskriv hur?

Förhoppningvis är pandemin över vinter 2022, om inte får vi skjuta upp festivalen.

Bilagor

Meriter
Arbetsgruppen har i samarbete med Norsen Hem och skola rf. arrangerat två lyckade festivaler,
2017 och 2020. Arbetsgruppen fick Jeanette Slottes pris i maj 2020 för läsfrämjande verksamhet.
I januari och februari 2020 besökte arbetsgruppen inbjuden till konferenser i Tallinn och Riga för
att presentera det läsfrämjande arbete som vi gör.

Referenser
Rektor Ann-Britt Bonns 09 3108 6564
Undervisningschef Niclas Rönnholm, 09 310 86219

Arbetsprov

• arbetsprov finns på nedanstående webbsidor
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Beskrivning av arbetsprov
Via länken hittar ni filmerna som gjorts om Grundskolan Norsens läsfrämjande arbete och de två
senaste litteraturfestivalerna:

Webbadress
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMhXYHcD9Ecwx3RT4rFUL6TBUfc4Vs0Gc


