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I SKOLAN



AV MEDIA SKÅNE NYHETER & TIPS
AV Media Skåne är en samverkansorga-
nisation mellan 12 medlemskommuner 
och ytterligare 11 avtalskommuner. Vi 
är en pedagogisk och teknisk resurs för 
förskola och skola.  
 
Vi arbetar för att inspirera till hur film, 
böcker och digitala verktyg skapar en 
mer givande undervisning.

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 Mediekata-
log under Inställningar eller på vår 
hemsida.

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

Elevinloggning
Låt dina elever, precis som du, få till-
gång till Mediekatalogen. Som elev har 
man tillgång till det åldersanpassade, 
strömmande materialet. 

Kanske vill du ge eleverna en film i 
läxa eller har du en elev med lässvå-
righet där film 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 eller 
på vår hemsida!

M E D I A  S K Å N E



Film
  

 Strömmande | DVD | UR | Utbildningsklipp 
 

Böcker 
Boklådor | Temalådor | Klassuppsättningar 

Lärande
 Programmering | MIK | Film | Böcker  

MakerBox
Verkstad för programmering

 

Teknik
Robotar | 3D-skrivare 

Studielådor
Regionmuseet Kristianstad



Besökande verksamhet
Vi besöker förskolor och skolor i olika 
uppdrag:

• Information om vår verksamhet och 
våra tjänster i Mediekatalogen. 

• Utbildningar i MIK, programmering, 
Creaza och Muzzy.

• Fördjupande workshops i           
programmering och Creaza. 

Läs en film
Boken på duken



Utsida sid 3 (invik, b135 mm)

MakerBox
Experimentverkstad
MakerBox är en verkstadsliknande miljö 
som ska uppmuntra till lärande - lära ut 
och lära av varandra, dela kunskap, verk-
tyg och idéer! Syftet är att stödja skolorna 
i arbetet med programmering och med det 
digitala innehållet i läroplanerna.

avmediaskane.se

Läshörnan 
E-böcker | Ljudböcker
Som pedagog och elev kan du prova läsa 
digital skönlitteratur var du än är så länge 
du kan koppla upp dig till internet. Skapa 
dig ett testkonto som varar i 30 dagar! 
Tjänsten kan sen köpas via AV Media 
Skåne.

Studielådor
Historiskt material
Låt eleverna få känna och titta på saker 
från andra tidsperioder och kulturer! 
Historiska studielådor från Regionmuseet i 
Kristianstad finns för utlåning. Du hittar lådor 
om t ex stenålder, medeltid, romer och resande, 
samer, barn i staden för 100 år sedan. 



Måndag - torsdag kl 8-16 | fredag 8-14.30
0451- 38 85 80 | kontakt@avmediaskane.se

avmediaskane.se

Creaza 
 
Mindomo | Cartoonist 
Creaza är ett webbaserat programpaket som 
innehåller program för skapande av tankekartor, 
serier, film och ljud. Låt eleverna få skapa fritt 
eller samarbeta i en uppgift som de skapar 
tillsammans. Du kan också dela ut uppgifter 
som du har förberett till eleverna. 

Muzzy Club 

Film | Interaktiva spel 
Ett komplett interaktivt språkläromedel med den 
kramgoa Muzzy och hans vänner! Muzzy Club 
tränar språkinlärning på 7 olika språk och är an-
passat för både läsande och icke-läskunniga barn. 

Kikora 
Mattetrion 
I Mediekatalogen hittar du även MatteTrion, 
som är ett digitalt träningscenter för matematik. 
Materialet riktar sig främst till elever i åk 4-9 och 
innehåller övnings- och färdighetsträning på olika 
nivåer. 
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