
 
Filmförslag till skolbio i Flen vt 19 
F -åk3  
       
 
 

 
Titel / handling 

Betyg     
 

 

Halvdan - viking 
Halvdan Viking är elva år och bor i Östbyn med smeden 
Björn sedan hans pappa gett sig av på plundringsfärd. Men 
Halvdan är ingen "riktig” viking. Han haltar, har dåligt 
självförtroende och saknar en vän. En dag möter Halvdan 
plötsligt den orädda kungadottern Meia från fiendebyn. 

 

 

Ballerinan och Uppfinnaren 
Felicia är en föräldralös flicka med en passion i livet: att 
dansa! Tillsammans med kamraten Victor, som har planer 
på att bli en stor uppfinnare, kommer hon på en makalös 
plan för att fly från barnhemmet och ge sig ut på äventyr 
mot Paris  

 

 

Mary och häxans blomma 
Mary är en vanlig flicka som tillbringar sommarlovet hos en 
äldre släkting på landet. Där finner hon en kvast fastvuxen i 
ett gammalt träd. Plötsligt flyger kvasten iväg med henne till 
en skola för häxor. Mary måste riskera sitt liv och vara 
smart och modig för att ställa allt till rätta igen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmförslag till skolbio i Vingåker vt 19 
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Titel / handling 

Betyg     
 

 

Halvdan - viking 
Halvdan Viking är elva år och bor i Östbyn med smeden 
Björn sedan hans pappa gett sig av på plundringsfärd. Men 
Halvdan är ingen "riktig” viking. Han haltar, har dåligt 
självförtroende och saknar en vän. En dag möter Halvdan 
plötsligt den orädda kungadottern Meia från fiendebyn. 

 

 

Ballerinan och Uppfinnaren 
Felicia är en föräldralös flicka med en passion i livet: att 
dansa! Tillsammans med kamraten Victor, som har planer 
på att bli en stor uppfinnare, kommer hon på en makalös 
plan för att fly från barnhemmet och ge sig ut på äventyr 
mot Paris  

 

 

Mary och häxans blomma 
Mary är en vanlig flicka som tillbringar sommarlovet hos en 
äldre släkting på landet. Där finner hon en kvast fastvuxen i 
ett gammalt träd. Plötsligt flyger kvasten iväg med henne till 
en skola för häxor. Mary måste riskera sitt liv och vara 
smart och modig för att ställa allt till rätta igen. 

 

 
 


