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Så här röstar ni på årets skolbio med er klass inför våren 2023 

Utse två elever som är skolbioinformatörer och ordnar omröstningen i klassen 
eller så genomför ni lärare omröstningen. 

1. Skriv ut valblanketten så det finns en till varje elev, blanketterna finns 

längst ner på sidan på gnesta.se/Barn &Utbildning/Grundskola/Skolbio 

under rubriken Relaterad info. 

2. Läs vad de tre filmerna handlar om och se på trailers på sidorna Filmer för 

årskurs f-3 och Filmer för årskurs 4-6. 

Förbered så att ni har sidan där det står om filmerna och länkarna till varje 

trailer framme på Smartboarden innan ni sätter igång. 

3. Presentera en film i taget och visa filmtrailern för den film ni berättat om 

4. När ni har sett alla filmer delar ni ut valblanketterna, en till varje elev. Varje 

elev röstar själv på en lapp.  Den film som man tycker skulle bli bäst som 

skolbiofilm får 3 poäng, den man tycker näst bäst om får 2 poäng och den 

film som blir kvar får 1 poäng 

5. När alla har röstat samlar ni in valblanketterna. 

6. En skolbioinformatör läser högt från valblanketterna medan den andra 

drar streck på tavlan där filmtitlarna är uppskrivna. 

7. Räkna ihop siffrorna och berätta för klassen att när alla skolor röstat vet ni 

vilken film som vunnit och blir årets skolbiofilm. Resultatet visas på 

sidorna som heter Resultat filmval f-3 och Resultat filmval 4-6. 

8. Skicka in resultatet för din klass senast 21 december till Kerstin 

Andersson, kerstin.andersson@gnesta.se. I mejlet ska du skriva hur många 

poäng varje film fick, till exempel Bamse 27 poäng, Tottori 33 poäng, Lill-

Zlatan 31 poäng. Skriv även vilken skola och klass resultatet kommer ifrån. 

9. När skolan börjar efter jullovet presenteras vinnarna på hemsidan. Då får 

ni veta vilken dag ni får gå på bio, preliminärt vecka 4-6.  

10. Välkomna till Elektron 

Tack för att du hjälper till med skolbion/Kerstin 0158-275433, 070-611 78 00 
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