Mal for besøk utenfor skolen

Dato:

Oppmøtested:

Hva slags aktivitet/forestilling

Fortell om opplegget
Stedet man skal besøke
Hva som skjer der
Kunstnere vi skal møte
Hva slags forestilling

Gjelder hvilen/hvilke klasser:

Bussavgang klokken, eller:
Dere skal gå på bena til
forestilling/aktivitet klokken:
Bussen går tilbake:
Dere er tilbake på skolen klokken:
Beskjed til lærer
Eks
Elevene skal være ute =
Utetøy
Matpakke
Drikke
Evaluering
Tilbakemelding på aktivitet

Husk å si: Hei og velkommen hit! jeg/vi
heter
Mal for besøk på skolen

………………………
Vi er kulturverter og går i klasse ………….
Vi er kulturverter på Rasta Skole

Dato:

Hvor på skolen foregår
forestillingen:
Hva slags aktivitet/forestilling

Fortell om opplegget
Kunstner(e) som kommer
Forestillingen handler om
Hvilke instrumenter
Teatergruppen heter

Gjelder hvilen/hvilke klasser:

Oppmøte:
Hvor lenge varer forestillingen:

Elevene i klassen skal sitte hvor:

Beskjed til lærer
Elevene skal være stille under
forestillingen:

Husk at dere er
gode forbilder for

Evaluering
Tilbakemelding på aktivitet

Hva skal gjøres

Markedsføre på
skolen/plakater ved
behov.
Besøke de klassene
som skal ha
aktivitetene om det
passer skolen
Gjøre klar rommet
der aktiviteten skal
være. Evt. avtale
med en klasse om
klargjøring
Bevertning
Kaffe

Møte gjestene
Ønske velkommen
til skolen
Bærehjelp inn
Bærehjelp ut
Rydde/avtale
rydding med en
klasse
Ønske velkommen/
Introdusere
utøverne
Innslipp og
plassering i rommet
(om dette er avtalt
med skolen)
Takke for
forestillingen
Minne lærere på å
sende

HVEM GJØR HVA? (navn på kulturvertene)

evalueringsskjema
til kulturkontakt på
skolen

Stikkord for å ønske velkommen

Hei! Vi er kulturverter ved skolen og heter……
Velkommen til forestilling /konsert /workshop fra Den kulturelle skolesekken. (Stryk det som ikke
passer)
Produksjonen heter…………..
Utøverne heter…………….
Kort beskrivelse av hva vi skal se/høre/gjøre……………….

Vi ønsker dere alle riktig god fornøyelse, og ta varmt imot utøverne med en stor applaus!

Stikkord for å takke for besøket

Vi vil gjerne takke …………… for at dere kom til skolen vår!
Det var skikkelig morsomt /lærerikt /spennende, og dere må gjerne komme tilbake til oss!
(finn den beskrivelsen som dere synes passer best, men det er uansett veldig hyggelig at noen takker
etter besøket)
Vi synes dere fortjener enda en applaus fra publikum!
Kanskje kan også publiku klappe for seg selv om de var flinke.

Husk å sende tilbakemelding med terningkast til kulturkontakt på skolen, som igjen sender til DKSLørenskog

LYKKE TIL!

