Skauen kristelige skole
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Skien 22.04.2021

Hei alle på Skauen!

Reklamefilm for Skauen
Over en liten periode har skolestyret jobba med strategi for rekrutering av nye
elever til første klasse høsten 2022. I den forbindelse har vi valgt å gå for å lage
noen filmer som reklame for skolen, og nå er det tid for å involvere flere i dette
arbeidet. Filmen vil bestå av mange korte sekvenser som sammen forteller en
historie, men det vil også være mulig å lage flere små filmer ut av dette ved
behov.
Plot:
Vi følger et barn fra det møter skolen første skoledag, gjennom
forskjellige opplevelser i løpet av skolelivet og til det går ut i 10. klasse. Barnet
får en sekk / hjemmelaget tøypose av mor. Denne er med underveis og det
legges symbolske figurer i sekken (f. eks noen bokstaver når barnet lærer å lese,
figur av to barn som klemmer når de hjelper hverandre osv). I 10. klasse er
sekken blitt ganske stor når de går fra skolen. Deretter er det par scener der
voksne møter en situasjon i livet, og tar valg og har sekken hengende over
skulderen. Siste scene er samme som 1. scene, men vi ser at mor som gir barnet
sekk / tøypose også har en slik hengende over skulderen.
Scenene fra 1. klasse og 10. klasse er allerede skrevet, men vil ha forslag på to tre andre klasser til som kan filmes. Her er det litt opp til lærere og elever om
hvem som vil og hva som passer. Vi trenger innspill på situasjoner og barn som
vil kunne passe til et slikt prosjekt og som er trygge til å ta regi. Det er
nødvendigvis ikke alltid de som "tar mest plass" som er gode foran kamera, men
dem som husker manus og er flinke til å gjøre som planlagt. Her vil vi ha innspill
fra dere, men korte tanker på hva vi er ute etter:
- Situasjon fra kristendomsdag
- Kreativ undervisning
- God lek ute
- Vennskap
- Refleksjon og verdidiskusjon
- Faglig tyngde
- andre gode situasjoner som sier noe om skolen
Ved konkrete tips vil vi bruke dette til å skrive inn i manus.
Alle barn (og voksne) som blir med må igjennom en liten casting-prosess der de
får testet om de klarer å ta litt regi og gjøre det som trengs. Om det er
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situasjoner som involverer en hel klasse vil det være naturlig at lærer får litt
instruksjoner og øver dette inn med klassen.
Vi har lyst til å bruke en tekst som en fortellerstemme sier underveis. I den
forbindelse er det åpent for å tenke om det er noe som elevene kan bidra med?
Lage en liten konkurranse der de skal skrive en tekst om skolen. Vi kommer nok
til å bruke en tekstforfatter til å renskrive / pusse på en slik tekst til slutt, men
det hadde vært gull med bidrag for å se hva som betyr noe / hva som bør med.
Se eksempelvideoer for litt inspirasjon.
Vi trenger også en klasse som kan lage disse sekkene / tøyposene som skal
brukes. (et prosjekt i kunst og håndverk kanskje?) De kan være enkle, men bør
være i samme farge bare forskjellig størrelse. Vi trenger to små, to litt større, to
medium og to store. Akkurat størrelse kan vi se på sammen.
Innspilling blir to dager i juni, samt noe utendørs i august da kirken står ferdig
først da. Det vil komme to profesjonelle fotografer / filmprodusenter og holde i
dette. Det vil være en del rigging med lys og lyd, og vi lager en
produksjonsplan som alle får innblikk i. Vi kommer ikke til å filme kronologisk,
men lage en plan ut fra hva som blir best med hensyn til timeplan, logistikk og
effektivitet.
Her er noen videoer til inspirasjon, så skjønner dere litt av hvordan det vil se ut
filmmessig og stemningsmessig. Det blir ikke helt slik, men tanken sier litt. Det
vil bli bilder som skal være vakre, og litt nære. Vi kommer til å jobbe for å få
frem følelsen til barna / i dem som er med, mens det som skjer er litt i
"kulissene". Det er der, men vi kommer ikke alltid til å helt skjønne hva som
skjer eller ha fokus på det. Poenget er å vise hva barna føler. At de er nervøs
første skoledag. blir stolt når de klarer noe, blir glad når noen sier noe godt osv.
Dette viser litt av stemningen vi er ute etter.
https://tv.kampanje.com/den-tomme-matboksen
https://www.youtube.com/watch?v=MuDTdSQa7sE
https://www.youtube.com/watch?v=b4XXLT2ohhI
Her er noen filmer andre privatskoler har lagd, men vi skal IKKE lage denne slik.
Legger dette med slik at dere får et innblikk i tanker, hva vil vi ha og ikke ha :-)
https://www.youtube.com/watch?v=k8kos4mWYnw
https://www.youtube.com/watch?v=Ercjm6pW5SM
https://vimeo.com/308810000
Frist for tilbakemelding er satt til 3. mai og det gjøres til undertegnede.
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