
Lathund för skolbioinformatörer HT 2018 
 

1) Bestäm i vilket klassrum på skolan skolbiovalet ska göras. 
 

2) Boka tid för skolbiovalet med en klass i taget. 
 

3) Skriv ut valblanketter så det finns en till varje elev. 
 

Valblanketter finns på kommunens webbplats: 
Länk till valblankett att skriva ut för årskurs F-3 

  Länk till valblankett att skriva ut för årskurs 4-6 
 

4) Läs upp för klasserna vad de tre filmerna handlar om. 
 

5) Innan klassen kommer till klassrummet - starta dator och projektor - klicka fram filmerna som 
finns på kommunens webbplats: 
Länk till filmer för årskurs F-3 
Länk till filmer för årskurs 4-6 

 
 

6) Presentera en film i taget och klicka på den film du berättat om så att filmtrailern visas 
 

7) När alla filmerna är presenterade delar ni ut valblanketterna. En till varje elev. Alla elever röstar 
var för sig. 

 
Den film som man tycker skulle bli bäst som skolbio film får 5 poäng. 
Den film som man tycker näst bäst om får 3 poäng. 
Den film som blir kvar får 1 poäng 

 
8) När alla har röstat samlas valblanketterna in. 

 
9) En skolbioinformatör läser högt från valblanketterna den andra drar streck på tavlan där 
filmtitlarna är uppskrivna. 

 
10) Räkna ihop siffrorna och förklara för klassen att resultatet ska rapporteras till skolans 
kontaktperson för skolbio. När alla klasser röstat och lämnat in sina resultat skickar skolans 
kontaktperson in skolans totala resultat till Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen och ni kan 
kort därefter se resultatet på hemsidan. 



När eleverna har röstat… 
 

11) När summorna är klara ska filmerna få poäng 5p, 3p eller 1p: 
Den film som fått flest poäng får 5 poäng 
Den film som fått näst flest poäng får 3 poäng 
Den film som fått minst poäng får 1 poäng 

 
12) Du som är skolans kontaktperson för skolbio redovisar din skolas totala resultat på samma sätt 
som eleverna gjort i varje klass: 

 
Den film som fått flest poäng får 5 poäng 
Den film som fått näst flest poäng får 3 poäng 
Den film som fått minst poäng får 1 poäng 

 
Du skickar sedan in resultatet via länk som du får på e-post. Senast den 6/3 måste ni ha fyllt i skolans 
resultat – någon dag efter presenteras vinnande film på hemsidan. Sedan är det bara att vänta på 
filmvisning på biografen. 


