Lærerguide til finaleshowet
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 inden I skal se det virtuelle finaleshow:
•
•
•
•
•
•

Find et lokale, gerne et med storskærm, hvor eleverne nemt kan se showet. Husk at sikre at der er
en god internetforbindelse, og at lyden er skruet godt op.
Klargør en fakkel I kan sende rundt i klassen i forbindelse med indmarchen, så eleverne også føler,
de er med til at tænde den Olympiske ild. Link til print-selv-fakkel
Forbered egen præmieoverrækkelse efter finaleshowet – Link print diplomer og medaljer
Indretning af klasselokalet - der skal være plads til, at eleverne kan være aktive og danse.
Gruppeaktiviteten skal lave to og to sammen.
Flyt bordene ud til siden og lad eleverne sidde på gulvet.
Sid klar med lærer-mobiltelefon til at tage lidt stemningsbilleder, som I kan dele med elevernes
forældre, så de også kan mærke den gode olympiske stemning. I må hjertens gerne også sende lidt
til os på: info@skoleol.dk. (Billeder og videoklip sendt ind under finaleshowet, kan blive en

del af en aftermovie).
Når I ser dette ”Pause” ikon på skærmen, indikerer det, at I kan trykke på pause og give eleverne tid og
mulighed for at udføre den efterfølgende aktivitet. Det fremgår også af finaleshowets opbygning længere
nede i guiden, hvornår det er, at ikonet kommer frem.

Finaleshowets opbygning

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.
Tryk evt. ”PAUSE” når værten Simone siger: ”Vi tæller ned fra 5…”. Det vil give jer mulighed for at være helt
klar til dansen, når musikken starter.
I må gerne sende os billeder eller små videoklips fra jeres arrangement - send til info@skoleol.dk

Kåring af dans: De 3 nomineringsvideoer vises. Herefter skal vi se, hvem I har stemt til at have den
bedste dans.
Efter kåringen af dansen, har vi en overgang til kåringen af det bedste kampråb. Her spørger Simone, om I
er klar til at råbe jeres kampråb ude i klassen. Her vil ”PAUSE” ikonet igen komme frem. Tryk pause når
Simone har talt ned. På den måde kan I få råbt hele jeres seje kampråb, inden vi går videre med showet.

Kåring kampråb: De 3 nomineringsvideoer vises. Herefter skal vi se, hvem I har stemt til at have det
bedste kampråb.

Gruppeaktivitet: Her skal eleverne to og to udføre en overraskelsesaktivitet. Aktiviteten udspringer af
kombinationen af 2 færdighedsbadges, som udvælges tilfældigt under showet.
Der vil være 3 aktiviteter, som eleverne skal forsøge sig med. Her SKAL I trykke på pause i videoen, efter
Simone har forklaret, hvordan den udføres. Dette er for at sikre, at eleverne har tid til at udføre hver
aktivitet. I kan dermed selv styre, hvor meget de skal øve sig, før I går videre til næste aktivitet.
Tryk på pause umiddelbart efter Simone har bedt jer om det.
Send gerne billeder eller videoer ind til info@skoleol.dk. (Billeder og videoklip kan komme med i en
aftermovie for hele forløbet).

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 og egne
medaljer, eller hvad I ellers kan finde på. Link print diplomer og medaljer
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. Alt
imens I kan afvikle jeres præmieoverrækkelse.

