
Handledning  
 jullovsbio



Jullovsbio
Att ordna filmvisning på jullovet är en rolig och enkel aktivitet som passar både barn, 
unga och hela familjen. Det är dock viktigt att komma ihåg att ni behöver tillstånd för 
att visa film. Genom att ansöka om bidrag för att visa film, så har du gjort din ansökan. 
I den här handledningen kan du läsa mer om vad som gäller och hur du kan bygga på 
filmvisningen med kringaktiviteter för att göra upplevelsen ännu roligare

Förberedelser 
• Bestäm dag och tid – för att ni ska få bidrag måste aktiviteten genomföras mellan 

21 december och 8 januari.

• Bestäm om ni ska ha föranmälan till aktiviteten eller om man kan komma ändå. 
Vit jul aktiviteter är öppna för alla barn, till skillnad mot när Junis visar film övriga 
året, krävs inte att man är medlem för att få se på film. Dock kan föranmälan ha 
andra fördelar som att anpassa antalet deltagare för att undvika trängsel, att veta 
hur mycket material som ska köpas in eller att ta hänsyn till anmälda 
kostönskemål.

• Bestäm om ni ska ha föranmälan till aktiviteten eller om deltagare kan komma 
ändå. Det är fördelaktigt med föranmälan om ni ska servera mat eller fika för att 
veta hur mycket som ska köpas in samt för att kunna ta hänsyn till anmälda 
kostönskemål.

• Gör en säkerhetsgenomgång i lokalen tillsammans med alla ledare så att alla får 
god kunskap om rutinerna och är väl förberedda om något händer. Gör en plan 
tillsammans och besvara dessa frågor:
Var finns närmaste nödutgångar?  Var finns brandsläckare?
Var finns första hjälpen-utrustning?
Var är vår samlingsplats om vi behöver utrymma lokalen?
Vem tar med sig närvarolistan?
Vem är sist kvar i lokalen och kollar att alla är i säkerhet?
Vem meddelar målsman?

Val av film
• När ni ansöker om bidrag för filmvisningen så ansöker ni om tillstånd för

visningsrätt. Det behöver ni alltså inte göra på egen hand. När ni ansöker om
bidrag väljer ni också vilken film ni vill visa, det kommer att finnas åtta filmer att
välja mellan.

• Om ni väljer att genomföra en filmaktivitet utan att söka bidrag saknas tillstånd för
att visa film. Mejla då till info@vitjul.se för instruktion hur du bör gå tillväga.

• Ni kommer att få lånefilmen tillsänt till den adress ni anger två veckor innan.
Glöm inte att ange mobilnummer för avisering från posten. Det är också möjligt
att streama filmen, i ansökningsformuläret kan du välja det alternativ som passar
bäst.

• När ni genomfört aktiviteten så returnerar ni filmen till avsändaren Swedish Films
genom att lägga filmen i ett frankerat vadderat kuvert som kan läggas på närmsta
brevlåda.
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Lokalen
• Vid filmvisning är det viktigt att välja en lokal som fungerar bra till just den 

aktviteten. Besökarna ska sitta bra och ni ska ha koll på mörkläggning, 
toaletter och säkerheten. Boka lokal i god tid om ni inte använder er ordinarie 
föreningslokal.

• Se till att ni vet antalet sittplatser, har tillgång till filmduk, möjlighet att mörklägga,  
toaletter och möjlighet att hänga av jackor. Kontrollera också nödutgångar, första  
hjälpen-utrustning, luftkonditionering, nycklar, lås och eventuellt larm.  

• Om ni avser att visa film i en biograf så måste detta anges i formuläret. 

Tekniken
• Ni behöver till exempel projektor, DVD- eller Blu-rayspelare, högtalare och filmduk. 

Prova innan så att all utrustning fungerar och att ljudet är lagom i hela lokalen. 
Oftast finns det filmdukar i IOGT-NTO-rörelsens lokaler. Annars är ett billigt  
alternativ att fålla ett lakan för dubbelsäng, och sedan trä det på rundstav. Sätt 
fast två krokar i väggen och häng upp så har ni en filmduk som fungerar. En vit slät 
vägg går också bra att visa mot. Tänk på att barn har känsligare öron än vuxna. För 
disco- och filmljud rekommenderar Folkhälsomyndigheten en medelljudnivå på 
högst 90 decibel.  

• För att ta reda på medelljudnivån i er lokal kan ni köpa en decibelmätare.   

Marknadsföring
• Vit juls avtal med Swedish Film medger marknadsföring av filmvisning inom vissa 

ramar. Du får affischera i din lokal, i din mataffär,  på biblioteket och liknande. 

• Glöm inte att marknadsföra i sociala medier. På vitjul.se/iogtntororelsen kommer 
det att finnas mallar för Instagram och Facebook som du kan använda för att 
sprida jullovsbio, glöm inte att lägga till dag, tidpunkt och plats.  

Under aktiviteten
• Skapa en mysig känsla utanför och i lokalen med till exempel roll-ups, pynt och  

affischer. Ledarna syns bra om de bär ledartröjor, det blir tydligt och tryggt för 
barn och målsman. Barnen lär sig också namnet på organisationen. Skapa en så 
”riktig biokänsla” som möjligt i lokalen. Mörklägg ordentligt. Ställ fram stolar i rader 
med gång i mitten. Provkör projektorn och testa ljudet. Tryck fram i menyn på 
skivan till filmens början. 

• Börja gärna filmvisningen med att visa en film om er organisation, till exempel 
filmen om Junis eller NSF:s film, och berätta om er ordinarie verksamhet som 
barnen kan vara med i. Låt därefter alla barn hälsa på den som sitter bredvid 
och berätta vad hen heter och vad hen har för favoritbiogodis för den personen. 
Ledarna presenterar kvällens film, hur lång den är och vad som händer när filmen 
är slut. 
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• Berätta också om var toaletter och papperskorgar finns och var platsen för 
återsamling är om ni behöver utrymma lokalen. Tala om var ledarna sitter så 
barnen enkelt hittar er.  

Tips
• Genom att kombinera filmvisningen med lekar och andra aktiviteter ger ni barnen 

en större upplevelse och ger dem fler chanser att bli sedda. Inled träffen med en 
lära känna-lek, till exempel: 
Namnleken ”Säga sitt namn, vart man bor och tandborstfärg”    
Namnkedja ”Säga ditt namn samt repetera alla namn som sagts innan dig”    
Kasta gosedjur ”Säg namnet på den du kastar gosedjuret till”   

• Köp in olika sorters julmust, popcorn eller choklad och prova tillsammans innan 
eller efter filmen. Det kan vara en rolig aktivitet att göra med ungdomar eller hela 
familjen. Betygsätt och rösta fram era favoriter!

• Ni kan köpa in filmkoder från SF Anytime och dela ut till deltagarna och sen tittar 
alla på utvald film hemma, ni kan koppla upp er digitalt och diskutera och berätta 
vad ni tyckte om filmen efteråt. 

• Köp biobiljetter och samarbeta med den lokala biografen, kanske kan ni köpa  
biljetter till ett sponsrat pris och gå tillsammans på bio? 

Avslutning
• Lek en avslutande lek eller samla deltagarna i en ring, säg tack för att alla kom och 

dela ut information om vårens aktiviteter. Se till att alla deltagarna får med sig  
kläder och annat hem och stanna kvar till alla barn blivithämtade.

• När barnen gått hem återställer ledarna lokalen, utvärderar hur filmträffen gick, 
redovisar ekonomin och ser om något annat behöver göras. Bestäm vem som  
rapporterar antalet deltagare. 

Övrigt 
• Kom ihåg att rapportera aktiviteten senast den 19 januari 2023. 

• Marknadsför aktiviteten med hjälp av marknadsföringstipsen.

• Läs igenom checklistan för Vit-jul-aktiviteter.
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