Lærerguide Finaleshow
Sådan får I en olympisk oplevelse med finaleshowet
For at sikre at eleverne får den bedst mulige oplevelse ud af finaleshowet, har både vi og eleverne
brug for jeres hjælp til at guide eleverne igennem finalen.

Forberedelse:
Upload klassebillede på klasseprofil-siden og indsend stemningsbilleder/video senest den
19. nov. og bliv en del af finaleshowet.
• Forbered egen præmieoverrækkelse efter finaleshowet - print diplomer og medaljer (LINK)
• Indretning af klasselokalet - der skal være plads til, at eleverne kan være aktive
(danse og udføre aktivitet i grupper af 3).
• Flyt bordene ud til siden og lad eleverne sidde på gulvet.
• Hav lærer-mobiltelefon og links klar til afstemning
• Link til afstemning: https://skoleol-afstemning.dk/virtuel.php
Billeder og videoklip sendt ind senest den 19. nov. kan blive en del af finaleshowet.
Billeder og videoklip sendt ind under finaleshowet, kan blive en del af en aftermovie.
•

Afstemning
Klassen skal udvælge hvilke af de nominerede kampråb og danse, de synes er den bedste.
Som lærer skal du afgive klassens stemme. Det gør du på ovenstående link eller ved at scanne QR
koden.
Forslag til hvordan I hurtigt kan afgøre hvilken dans eller kampråb, I skal stemme på:
Alle eleverne lukker øjnene. Bed dem så om at række hånden op, hvis de stemmer på den 1.
dans/kampråb. (læreren tæller sammen), herefter gøres det samme for 2. og 3. dans/kampråb.
På den måde får I hurtigt et demokratisk resultat for klassen, og du kan som lærer hurtigt afgive
jeres stemme.

Pre-Roll: Her fremvises de forskellige klassebilleder, som er blevet uploadet i det
virtuelle univers.
Intro Indmarch: Lad evt. en fakkel vandre imellem eleverne (Link til print selv fakkel)
Opvarmning: Gør klar til Skole OL Dansen
I må gerne sende os billeder eller små videoklips fra jeres engagement - sendes til info@skoleol.dk
Efter opvarmningen kan det være en god idé at få eleverne til at sidde i grupper af 3, så de er klar til
gruppeaktiviteten.
Kåring kampråb: 3 nomineringsvideoer vises. Herefter skal klassen stemme på, hvilket kampråb
de synes er bedst.
Se evt. afstemningsafsnittet. Hav mobilen klar med link eller QR kode.
Gruppeaktivitet:
Her skal eleverne i grupper af 3 udføre en overraskelsesaktivitet. Aktiviteten udspringer af
kombinationen af 2 færdighedsbadges, som udvælges tilfældigt under showet.
Klassen har efterfølgende 4 minutter til at udføre aktiviteten. Send gerne billeder eller videoer ind til
info@skoleol.dk. (Billeder og videoklip kan komme med i en aftermovie for hele forløbet)
Kåring af Dans: 3 nomineringsvideoer vises. Herefter skal klassen stemme på, hvilken dans de
synes er bedst.
Se evt. afstemningsafsnittet. Hav mobilen klar med link eller QR kode.
Kåring af de forskellige årgange: Hvem har optjent flest badges på de forskellige årgange
Egne præmier: Vigtigst af alt: I er alle vindere, fordi I har øvet jer og dygtiggjort jer i de forskellige
færdigheder. Der er sat tid af til, at I kan lave jeres egen præmieoverrækkelse med diplomer (LINK)
og egne medaljer, eller hvad I ellers kan finde på.
Vi anbefaler, at man har gjort diplomerne klar, inden showet starter.
Post-Roll: Her fremvises de forskellige klassebilleder, som er blevet uploadet i det virtuelle univers.
Link til afstemning:
https://skoleol-afstemning.dk/virtuel.php

