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Cloudboy sv.text      Rek. åk 4-6      Belgien/Nederländerna/Norge/Sverige  2017       78 min.    
 

Niilas har bott med sin pappa i Belgien så länge han 
minns. Det är sommarlov och Niilas föräldrar har 
bestämt att han ska åka och hälsa på sin mamma 
och hennes nya familj i Lappland. Mamman 
lämnade Belgien när Niilas var mycket liten och han 
känner henne egentligen inte alls. Trots Niilas 
protester blir det som mamma och pappa vill. 
I Lappland är tillvaron helt annorlunda och Niilas 
håller sig för sig själv och längtar hem. Men kalvarna 
ska märkas och alla måste hjälpa till. När en av renkalvarna springer bort dras Niilas med i jakten och 
mot alla odds blir den här sommaren det största äventyret i hans liv. 
Finns ingen filmhandledning 
 

Oskars Amerika   sv. text      Rek. åk 4-6      Norge 2017           79 min. 
 

Tioårige Oskar har det tufft och måste ofta ta hand 
om sin mamma istället för tvärtom. När hon 
berättar att hon ska till Amerika för en 
arbetsintervju, när hon i själva verket ska få vård för 
sitt drickande, hamnar Oskar en tid hos sin stränge 
morfar i ödebygden i Nordnorge. Oskars ensamhet 
bryts i mötet med byns särling Levi som har en liten 
vit ponny med flygarglasögon. Tillsammans börjar 
de kämpa för att förverkliga drömmen om att ro 
över Atlanten. Oskars Amerika handlar om att som 
barn få axla för mycket ansvar, att längta efter frihet och om hur fantasin kan hjälpa en att överleva.  
Filmhandledning finns 
 

Dolda Tillgångar    sv. text     Rek. åk (7) 8-9           USA 2016         127 min.      

 
Filmen om Rymdhistoriens bortglömda kvinnor 
Dolda tillgångar berättar den sanna historien om tre 
mattegenier på rymdstyrelsen NASA under 
rymdkapplöpningen på 60-talet. Katherine Johnson, 
Dorothy Vaughan och Mary Jackson har exceptionella 
hjärnor men strukturen mot sig, minst sagt. De är svarta 
kvinnor i den segregerade delstaten Virginia och gjorde 
viktiga bidrag till projektet som innebar att USA kunde 
skicka upp John Glenn som första amerikan i 
omloppsbana runt jorden.  
Ett tips om ni vill se mer av filmen är att gå in på YouTube. 
Finns ingen filmhandledning. 
 



Monky      Rek. åk 2-6      Sverige 2017        90 min.          

I den känslostarka inledningen får vi följa elvaårige Frank 

och hans familj genom en svår förlust när lillasyster Saga 

dör i cancer. Dessutom tampas hans föräldrar med 

ekonomiska problem – de har lämnat storstadslivet för 

drömmen om att driva en liten skidanläggning på landet, 

men har inte råd med ännu en vinter med snöbrist. Frank 

hittar en dag en livs levande apa i familjens trädgård. Apan 

kallar de för Monky och med henne startar ett spännande och roligt äventyr för hela familjen. Men 

det går snart upp för dem att Monky inte är en vanlig apa och att det inte var en tillfällighet att hon 

dök upp just i deras trädgård. Vem är hon? Var kommer Monky ifrån? Ett varmt fartfyllt äventyr tar 

Frank och familjen från Sverige till Thailands djupaste djungel.  Finns ingen filmhandledning. 

Fröken Omöjlig  Sv. text    Rek. åk 7-9       Frankrike 2016        90 min.  
  
Det är inte lätt att vara 13 år, tycker Aurore. Hon har precis 

gått om en klass i skolan och hemma tjatar hennes 

föräldrar på henne konstant. Till råga på allt har hon en 

lillasyster som är familjens underbarn och en storasyster 

som precis har träffat en kille. Killar och kärlek är för övrigt 

något hon inte har mycket till övers för, varför ska man bli 

kär? Aurore får helt enkelt kämpa för att finna sin plats i en 

kaotisk tillvaro. En dag blir hon erbjuden att bli sångerska i 

ett band bestående av bara killar, nu blir hennes värld alltmer upp-och-ner. Finns ingen filmhandledning. 

 

Bamse och Häxans dotter  

Rek. åk. F-1       Sverige 2016     65 min.   

  

Krösus Sork finner guld i bävrarnas damm. För att riva dammen 
och få guldet lurar han häxans dotter Lova att trolla bort Bamse. 
Med Bamse borta är det upp till alla barn att hjälpas åt för att 
stoppa Krösus - men för att göra det måste man vara sams. 
Finns ingen filmhandledning.  
 

Paddington 2   sv. tal 

Rek. åk 2-5       Frankrike/Storbritannien 2014         97 min.   

 

Filmatiseringen av böckerna om Paddington har lyft fram att den 
lille björnen är på flykt från Perus mörka djungel till London där 
han söker efter en upptäcktsresande som en gång för länge sedan 
var vän med hans familj. En varm och roligt berättad mix av 
äventyr och kärlek kryddad med ett par rejäla nypor klokheter 
kring hur folk ser och behandlar en invandrare – i detta fall en 
liten busig björn.  
Filmhandledning finns 
 


