ALLA PÅ SNÖ INSTUDERINGSFRÅGOR
Börja med att titta på filmen om Alla på snö, Informationsfilm.
Svara sedan på följande frågor med hjälp av filmerna och ledarhandledningen på
Svenska Skidförbundets webbplats.
Svara så att ni kommer ihåg och förstår vad ni själva menar.
Ni får gärna arbeta tillsammans i grupp, men ni svarar var och en för sig för att få
en djupare förståelse.
Skriv frågorna och svaren i ett Word-dokument med dagens datum och namn på
uppgiften: Alla på snö, instuderingsfrågor 2021-2022.

1. Vilka vänder sig Alla på snö till?
2. Vad är syftet och målet med Alla på snö?
3. Vilka olika delar är en Alla på snö-dag indelad i? Vad kan huvudmomentet
innehålla?
4. Varför är ett gemensamt avslut så viktigt och hur lyder ramsan som avslutar
en Alla på snö-dag?
5. När och var startade Alla på snö?
6. Vilka aktörer (medverkande) behövs för att en Alla på snö-dag ska bli till?
7. Vilka två olika handledningar/böcker används för att utbilda årskurs fyra
elever och gymnasieelever/högskolestudenter i Alla på snö?
8. I vilka sociala medier kan man följa Alla på snö?
9. Ungefär hur många barn och ungdomar får uppleva Alla på snö varje år i
Sverige?
10. Beskriv kortfattat hur en Alla på snö-ledare utbildas? Sammanfatta sedan vad
som är viktigt att tänka på under en Alla på snö-dag (ca 100–300 ord).

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, 791 19 Falun
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

11. Från vilken skidanläggning i söder till vilken skidanläggning i norr är med i
Alla på snö?

Tips
Det finns en sökruta på webbplatsen.
Det finns också möjlighet att klura ut det genom att titta igenom nyheterna på
sidan. Sammanfatta svaret med egna ord.
Olika kortfilmer/klipp som hjälper till att svara på frågorna.
Klicka på länken: Informationsfilm
Klicka på länken: Detta händer under en alla på snö dag
Lycka till!
Fredrik Blank
Konsulent Alla på snö
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