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M E D I A  S K Å N E



AV Media Skåne

Vilka är våra tjänster?

AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 medlemskommuner 
och ytterligare 11 kommuner. Vi är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola 
och skola på alla nivåer. Vi arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och an-
vändandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning.

Utbildningsfilm 

Dokumentärfilm - Spelfilm - Faktafilm - UR-program

Vi erbjuder film med institutionella rättigheter, film som du kostnadsfritt och lag-
ligt får visa i undervisningssyfte. Välj att strömma media, då kan du titta på film 
direkt i vår Mediekatalog, eller boka dvd via webben och få dem levererade till 
din skola. I Mediekatalogen, som du hittar på vår hemsida, kan du söka film från 
vårt eget filmbibliotek, men också från Utbildningsradion. 

Litteratur 

Boklådor - Temalådor  

Boka skönlitteratur och facklitteratur via webben och få det levererat till din sko-
la. Sök förslagsvis på klassuppsättning, lättläst eller språk om detta är något som 
du önskar till dina elever. Bland våra temalådor finns även laborativt lärmaterial 
att hitta.

Besök oss gärna på AV Media Skåne där du på plats kan ta del av böcker från 
Bibliotekstjänst, BTJ´s Godbitar.  



Boken på duken eller Läs en film 

Sök ”bokenpåduken” eller ”läsenfilm” i Medie-
katalogen för att kombinera film och böcker på ett 
spännande sätt! Låt bok- och filmsamtal bli en del 
av din undervisning.  

Många och användbara lärarhandledningar finns 
som stöd i arbetet med filmerna och dessa 
hittar du i Mediekatalogen under respektive artikel.

Studielådor från Regionmuséet 

Låt eleverna få känna och titta på saker från andra tidsperioder och kulturer! 

Fina historiska studielådor från Regionmuséet i Kristianstad finns för utlåning. 
Du hittar lådor om t ex stenålder, medeltid, romer och resande, samer, barn på 
landet eller i staden för 100 år sedan. Sök dem i vår Mediekatalog!

Utbildning 

Läromedelsmässa - Pedagogträffar - Kurser

Varje år, onsdag vecka 10, arrangerar AV Media Skåne en läromedelsmässa med 
utställare från många olika förlag och företag där du kan få kostnadsfri inspira-
tion samt tips och idéer för inköp av pedagogiska lärverktyg. 

Håll också utkik efter pedagogträffar och utbildningar som vi regelbundet ord-
nar, antingen hos oss eller på din arbetsplats. 



Creaza 

Mindomo - Cartoonist - MovieEditor - AudioEditor

Creaza är ett webbaserat programpaket som innehåller fyra program för ska-
pande av tankekartor, serier, film och ljud. Låt eleverna få skapa fritt eller sam-
arbeta i en uppgift de skapar tillsammans. Du kan också dela ut uppgifter som 
du har förberett till eleverna. Du hittar Creaza under fliken Fler i vår 
Mediekatalog!

Muzzy Club 

18 filmer - Interaktiva lärspel - 7 språk - Läsinlärning 

Ett komplett interaktivt språkläromedel med den kramgoa Muzzy och hans 
vänner! Anpassat för både läsande och icke-läskunniga barn. 

Över 200 lärspel kombineras med filmer om Muzzy. Ta stöd av det stora di-
gitala arbetsmaterial som medföljer! Språkträningen finns för engelska, men 
också för att lära sig spanska, franska, tyska, italienska och kinesiska. Du hittar 
Muzzy Club, med lärarhandledning, under fliken Fler i vår Mediekatalog!

Läshörnan 

E-böcker - ljudböcker

Pedagoger och elever kan prova digital skönlitteratur gratis i 30 dagar! 
E-böcker och ljudböcker kan läsas var du än är så länge du kan koppla upp dig 
till internet. Efter 30 dagar avslutas ditt konto automatiskt. 

Vill du fortsätta tar du kontakt med oss och tjänsten kostar då 59 kr/elev och 
år. Läs mer om Läshörnan på vår hemsida.



Teknikutrustning för utlåning

Sphero - Osmo Coding - Ozobot - Bee-Bot - Blue-bot - iPads  
3D-skrivare - Filmkameror

Vad är Osmo Coding? Vad är det för skillnad på en Bee-bot, en Blue-bot 
och en Ozobot? Vad kan en Sphero göra? Är du nyfiken på detta och på 
programmering, kontakta oss då för utlåning av robotar och annan teknisk 
utrustning. Vi ger tips på hur du kan arbeta med detta och kommer även 
ut på besök och visar om ni så önskar.

Vi lånar också ut filmkameror eller iPads för t ex filmning och 3D-skrivare 
för att skapa modeller tredimensionellt. 

Vill du ha hjälp med ett filmprojekt hjälper vi gärna till att förmedla kontakt 
till duktiga filmpedagoger från Film i Skånes nätverk.

Försäljning

Genom AV Media Skåne kan du ha möjlighet att handla teknik och digitala 
hjälpmedel, då vi hjälper till med att samordna och förmedla inköp. 

Vi har genomfört en upphandling som våra medlemskommuner har rätt att 
utnyttja genom sin ägandedel och den gäller även andra kommuner vi är 
verksamma i, men då krävs en fullmakt. Vi kan på så sätt skapa fördel-
aktiga villkor och kostnadseffektivisera för er. Tag kontakt med din upp-
handlingsavdelning eller vår försäljningavdelning för mer information.



Kontakt

Du når oss måndag - torsdag kl 8-16 samt fredag 8-14.30 på 
0451- 38 85 80 eller kontakt@avmediaskane.se. 

Hör gärna av dig om du har önskemål eller vill ha råd om våra tjänster! Naturligt-
vis är du också välkommen att besöka oss på vårt kontor i Hässleholm.

Besökande verksamhet

Vi besöker förskolor och skolor i olika uppdrag:

• Information om vår verksamhet och vår Mediekatalog.
• Introduktion av robotar och annan teknisk utrustning som finns till utlåning.
• Introduktion av våra tjänster Creaza och Muzzy Club.
• Klassrumsbesök/workshops, med en fördjupning för elever och pedagoger 

gällande MIK, 3D-skrivare och programmering.

avmediaskane.se

Elevinloggning

Låt dina elever, precis som du, få tillgång till Mediekatalogen. Som elev har man 
tillgång till det åldersbegränsade, strömmande materialet. 

Kanske vill du ge eleverna en film i läxa eller har du en elev med lässvårigheter 
där filmen kan bli ett bra extra stöd. Låt dina elever göra en egen presentation 
av ett arbete i Creaza eller låt dem träna engelska i Muzzy Club. Möjligheterna är 
många. Läs mer om elevinloggning under Information i Mediekatalogen!

Nyheter

Varje månad informerar vi i vårt nyhetsbrev om vad som är på gång! Vi delar 
med oss av nyheter - stora som små, inom film, böcker, teknik och skola. Du 
anmäler dig för att få vårt nyhetsbrev i vår Mediekatalog under Inställningar eller 
på vår hemsida.

Vi finns även på Facebook, Twitter och Youtube med våra nyheter!


