
 
 

 
LÆRERVEILEDNING 
 
 

Baluba Runa 
 
 

 
 
 
Målgruppe: 1. - 4. trinn 
 
Beskrivelse:  
Når statsministeren på kort varsel annonserer sitt besøk til Runas skole blir hun overbevist 
om at hun skal bli valgt til Norges nye statsminister. Runa er bare 8 år og har ikke lyst til å bli 
statsminister. Hun har ikke lyst til å flytte fra mamma og helt til Oslo...  
 
 
Filmens tema er lett å knytte til norske skoleklassers valg av elevrådsrepresentant, 
demokrati, politiske valg og Statsministerembedet.  
 
 
Manusforfatter Nick Hegreberg besøker skolene, viser kortfilmen og snakker om hvordan 
den ble til. Hvor ideen kommer fra, og hvordan filmen ble laget. 
 
 
Etter ferdigstilling har filmen blitt gitt ut på DVD av NFI (i Biblioteksdistribusjon), vist på NRK, 
og ved et 20 talls festivaler i inn og utland. Filmen har også vunnet flere priser.  
Italia: 2007 Giffoni Film Festival: KIDZ section: Award of the Chamber of Commerce of 
Salerno. Tyskland: 2007 LUCAS Int'l Children's Film Festival: LUCAS Short Film Award.  
Hellas: To priser ved Olympia internasjonale barnefilmfestival i Hellas 2007. 
 

http://www.lucasfilmfestival.de/


Om aktørene: 
Nick Hegreberg har jobbet som manusforfatter de siste 10 år. I tillegg til Baluba Runa, har 
han skrevet flere manus, både til kort og spillefilm, til Tv-serier – for både store og små.  Han 
er levende opptatt av barn som målgruppe, og har god erfaring fra å formidle til denne 
gruppen. 
 
Elevenes og lærernes forberedelser:  
Det kreves minimalt med forberedelser fra skolen og/eller lærer. Avtales med utøver på 
forhånd per telefon. Utøver ringer.  
 
Antall elever pr hendelse: 30 
 
Varighet pr hendelse: Workshop på en skoletime, inkl visning av filmen som varer 15 min.  
 
Rombeskrivelse: Klasserom egnet for visning av film. Må kunne blendes.  
 
Oppriggstid/forberedelsestid i rommet: 15 min 
 
Strømbehov: Ja 
 
Blending: Ja 
 
Bærehjelp: Nei 
 
Utstyr: Skolen må ha projektor eller TV + DVD spiller. 
 
 
NB! Lærer er ønsket tilstedeværende under hele besøket.  
 
Telefonnummer/epost til aktørene:  
Nick Hegreberg 971 51 917 – nic-jere@online.no  
 
Telefonnummer/epost til produsent: 
Gudrun Karina Arntsen 51516852 – gudrun.karina.arntsen@rogfk.no 
 
Mer info og oppdaterte turneplaner finner du på 
www.skolesekken-rogaland.no 
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er ei nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å nå dei måla 
som er nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) Kulturell skulesekk for framtida. 
Måla for DKS er: 
 

 å medverka til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod 

 å leggja til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjera seg kjende 
med og utvikla forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag 

 å medverka til ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i 
realiseringa av skulen sine læringsmål. 

 
Rogaland fylkeskommune har ansvaret for ordninga i Rogaland og skal sikra at ho 
kjem alle elevar til gode og at produksjonane har høg kvalitet.  
 
Opplæringssektoren har ansvaret for å leggja føre- og etterarbeid pedagogisk til rette 
for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i DKS og for å 
informera om dette i god tid.  
 
Den kulturelle skulesekken er finansiert av spelemidlar, og for skuleåret 2016/2017 har 
Rogaland fått i alt 21,7 millionar kroner til DKS- produksjonar og i grunn- og 
vidaregåande skular og skulekonsertar i grunnskular og barnehagar.   
 
Kvart barn i grunnskulen får minimum ein DKS-produksjon og to skulekonsertar per år. 
Dei vidaregåande skulane kan sjølv velja frå eit utval av produksjonar.    
 
Meir informasjon og turnéplanar finst på 
 
www.skolesekken-rogaland.no 
 

 
 

 

http://www.skolesekken-rogaland.no/

