Preliminär Filminspelningsplan åk 4
Vt 2015

HagaLyckebyskolan åk 4
Filmlektik, läsåret 2014/2015

PRELIMINÄR INSPELNINGSPLAN Torsdag 23 april
________________________________________________________________________

ETNICITET
Tid: 8.20 - 11.20 och eventuellt efter lunch
Platser: Skolgården, linbanan, entrétrappan, klassrummet
Medverkande:
Emma, Amanda, Isabel, Felicia, Edvin, Wilhelm, Sam
Scener skolgården:

Christian, Wilhelm och Jesper går ut på skolgården
Cecilia kastar en fotboll i ryggen på Christian och kallar
honom för svartskalle
Wilhelm säger till Cecilia att så får man inte säga
Jesper säger att de ska gå till linbanan

Scener linbanan:

Christian går till linbanan
Ebba knuffar Christian när han står på rampen
Det ringer in

Scener entrétrappan: Christian går upp mot entréhallen
Ebba slänger ner Christians jacka för trappan
Christian hämtar jackan
När han kommer upp för trappan så är dörren låst
Kicki öppnar dörren och släpper in Christian
Scener klassrummet: Läraren påpekar att Christian är sen
Christian sätter sig vid sin bänk och tar fram matteboken
Läraren går ut ur klassrummet
Cecilia viskar något till Rebecka
Rebecka kastar en papperstuss på Christian
Läraren kommer tillbaka in i klassrummet
________________________________________________________________________
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HagaLyckebyskolan åk 4
Filmlektik, läsåret 2014/2015

PRELIMINÄR INSPELNINGSPLAN Torsdag 30 april
________________________________________________________________________

RELIGION
Tid: 8.20 - 11.20 och eventuellt efter lunch
Platser: Klassrum, skolgården
Medverkande:
Alex, Astrid, Viktor. Jimmy, Andreas, Emma
Scener klassrummet: Eleverna sitter i klassrummet och skriver prov tills läraren
säger att de får gå hem när de är klara
Amir, Ellen och Cecar går ut i hallen
Scener skolgården:

Ellen frågar om Amir vill leka med henne
Ellen ringer sin mamma
Amir går och pratar med Cecar
Ellen står själv på skolgården
Jimmy och William trakasserar Ellen
Amir går in och hämtar sin väska
Cecar ser att Jimmy och William retar Ellen
Cecar går fram och säger till Jimmy och William
Cecar går till en lärare och berättar
Läraren pratar med Jimmy och William

_______________________________________________________________________

FUNKTIONSHINDER
Tid: 8.20 - 11.20 och eventuellt efter lunch
Plats: Entréhallen, utanför klassrummet
Medverkande:
Rasmus, Colin, Lowe, Pauline, Linus, Nicol, Andreas
Scener entréhallen:

Alexandra och Maria kommer in i entréhallen
Ogge, Gustav och Mackan står i entréhallen och kallar
Alexandra och Maria för ADHD-ungar

Scener utanför klassrummet:
Alexandra och Maria går till och säger till läraren
Emma som svarar att hon inte har tid just då
________________________________________________________________________
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HagaLyckebyskolan åk 4
Filmlektik, läsåret 2014/2015

PRELIMINÄR INSPELNINGSPLAN Torsdag 7 maj
________________________________________________________________________

KÖN
Tid: 8.20 - 11.20 och eventuellt efter lunch
Platser: Klassrum, fotbollsplanen, skolgården, mötesrum
Medverkande:
Sam, Vilja, Timothy, Norah, Johanna, Benny Fredrickson, Emma
Scener klassrum:

Läraren säger att några av eleverna får gå på rast
Killarna springer ut och tjejerna står utanför dörren
Vilja frågar om de ska vara med på fotbollen

Scener fotbollsplanen:Tjejerna går till fotbollsplanen och frågar om de får vara med
Killarna säger nej
Scener Skolgården:

Tjejerna går till en lärare som finns på skolgården och säger
till
Läraren håller med killarna
Tjejerna går till rektorn

Scener mötesrum:

Rektor och lärare pratar med eleverna

________________________________________________________________________

OBS! Beroende på många olika faktorer som
till exempel väder, vind, sjukdom med mera
kan ovanstående inspelningsplaner komma att
behöva pusslas om.
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