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Utvelgelsen på skolen  
Bakgrunn: En projektor viser bilde fra skoleaulaen. Elevene sitter eller står i halvsirkel i 
bakkant av scenen, med rektor skrått foran seg slik at både elever og publikum ser 
ham/henne.  
 
Scenen starter med dans: ”På reisefot” (Se instruksjoner og koreografi på DVD) 
 
Etter dansen kommer elever som ikke har vært med i tidligere scener frem og er en del av 
klassen. 
Rektor kommer etter dansen inn sammen med en person som er stilig kledd (drakt/dress el.l.). 
Personen har noen dokumenter under armen og ser veldig ”verdig” ut. Det er statsråd 
Kullstad fra miljøverndepartementet. De stiller seg opp og venter på at alle elevene skal 
komme til ro. (Pass på å endre på han eller hun i teksten som det passer med gutt eller jente 
som har rollen) 
 

Rektor:  (Løfter armene for å forsøke å få alle til å roe seg ned) Da må alle 

komme til ro! (Det blir etter hvert stille i salen) Velkommen alle 

sammen!  

Aller først vil jeg takke danserne som åpnet denne samlingen! De 

fremførte dansen ”på reisefot”, og jeg har bedt gruppen fremføre 

dansen til ære for gjesten vår, statsråd Kullstad fra 

miljøverndepartementet. Hun har nemlig en veldig spennende 

nyhet for skolen vår! (Rektor tar av seg brillene og holder dem i 

hånden mens han tydelig stolt ser ut over elevene)  

Vi har alltid jobbet mye med miljøspørsmål her på skolen, og nå er 

vi veldig stolte over at Grønnengen skole er trukket ut til å få lov til 

å ha med to representanter på Barnas miljøkonferanse. Den skal 

være i København om to måneder. (stor jubel i salen, og rektor hever 

igjen armene for å få ro) Stille alle sammen! Kom til ro! (Elevene roer 

seg igjen) 

Sol Kullstad (rektor peker mot Kullstad) jobber blant annet med 

løsninger for å få ned utslippene av klimagasser. Kullstad vil nå 

fortelle mer om hvordan utvelgelsen skal foregå, og da tror jeg at 

jeg like gjerne overlater ordet til henne med en gang. (Rektor og alle 

elevene applauderer, mens Sol Kullstad går frem mot elevene for å 

prate med dem) 
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Kullstad: (Hun ser mot rektor mens hun(han sier)Tusen takk rektor. (Hun/han 

snur seg mot elevene i salen, og legger papirene sine på talerstolen) 

Kjære elever på Grønnengen skole! For tre uker siden deltok dere i 

en konkurranse om søppelgjenvinning og en miljøbevisst hverdag 

for alle mennesker. (Kullstad kikker litt i manuset sitt innimellom) 

Miljøverndepartementet har bestemt at den skolen som hadde best 

resultat i landet skal få sende to elever til årets klimakonferanse. 

(Elevene i salen klapper og jubler. Rektor hever armene for å roe ned 

elevene igjen). Konferansen foregår i København om to måneder, og 

det er bestemt at så mange land som mulig skal sende barn til 

konferansen som observatører. (Kikker ned i papirene sine igjen før 

hun fortsetter) På konferansen vil dere lære mye om fornybar og 

ikke fornybar energi.  

Det er ikke vi i miljøverndepartementet som skal bestemme hvem 

som skal få dra fra Grønnengen skole, men vi har et forslag til 

hvordan dere kan finne de riktige. (Hun tar frem et papir og gir det til 

rektor) Vi foreslår at de som ønsker å reise må lage en appell. Den 

skal holdes for alle elevene på skolen. Så vil et dommerpanel, som 

består av både lærere og elever, velge hvem som skal representere 

Norge. I appellen må dere fortelle hvorfor akkurat du bør bli valgt. 

(Ny jubel salen)  

 

Rektor:        (Må igjen heve armene for å roe ned elevene) Tusen takk statsråd 

Kullstad, for den utrolig spennende muligheten våre elever får. Nå 

lurer jeg på om det er noen spørsmål fra elevene? 

 

En elev rekker hånden i været samtidig som forspillet til ”Hva er energi” begynner. Eleven 

reiser seg og tar mikrofonen for å stille spørsmålet sitt (1 del av sangen) Lærerne som skal 

svare reiser seg etter hvert som det blir deres tur til å svare. Fint om lærerne og elevene som er 

solister i sangen kommer inn fra forskjellige steder i scenen. 
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HVA ER ENERGI?    
 

Alle:               Hva er energi, kan du si oss det?  Gi oss et svar om du kan! 
Vi er litt forvirret, det kan du se, dit skal jo så mange land! 

 
Lærer 1:  Energien er i alt omkring, ja alt som du ser,  

men jeg kan gjerne gi deg en forklaring på mer. 
             Den kan gjerne opptre i ulike former,  

det er bare vi som velger våre normer. 
 Bevegelsesenergi - er kanskje best kjent,  

men vil du høre mer så sitt i ro og vent! 
 Så skal jeg forklare no’ du kanskje ikke vet;  

for energien gjør deg både kald - og het. 
 

Lærer 2:             Solas varme er den drivende kraft – for hele jordas klima og vær. 
 Den gir lys og varme, gjør deg varm og glad  

og skaper stemning hos fjern og nær. 
             Med stråling, helium og hydrogen,  

er sola mer enn varme om sommeren.  
 Den påvirker hele jordas atmosfære,  

og vindkraft er derfor mest solas ære. 
  
Alle:             Sola den varmer og gir oss håp om en fremtid der men’sker kan bo. 
             Med varme, glede og harmoni slik at alle må tro - 
             at bare vi slutter å sløse vekk alt det gode som gror,  
             Kan alle leve på jorden her som familie, søster og bror. 
Mellomspill  

                   
Maren:  Alt har en pris - det må alle forstå! 

  Skal vi spare eller bruke - bestem dere nå! 
  Hvem skal miste jobber og hvem skal tjene penger? 
  Det er visst ikke spørsmål om miljøvern som fenger! 

 
Per:  Nei, hvem skal bygge opp - og hvem må bygge ned? 
  Og hvem kan vi planlegge fremtiden med?   
  Har alle en plan - der hensikten er god? 
  Eller skjuler noen sannheten bak veldig mange ord?  
  
Alle:             Sola den varmer og gir oss håp om en fremtid der men’sker kan bo. 
             Med varme, glede og harmoni slik at alle må tro - 
             at bare vi slutter å sløse vekk alt det gode som gror,  
             Kan alle leve på jorden her som familie, søster og bror. 
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Rektor:  Tusen takk til alle for både spørsmål og svar om energi! Jeg er 

selvsagt veldig stolt over at Grønnengen skole får denne muligheten 
til å delta på konferansen, og jeg gleder meg til å høre alle 
appellene. Vi setter fristen til torsdag om en uke. Da må de som 
ønsker å delta være klar til å holde sin appell her i aulaen. Lykke til 
alle sammen! 

 
(Elevene jubler og applauderer). 

           Da kan alle få ta et velfortjent friminutt! 

(Elevene går ut av scenen) 

 

 

Friminuttscenen 

 

 

 

På skolen - appeller.  
Rekvisitter: Stoler til dommerpanel med plass til 6 personer. Projektor i bakkant om mulig, 
som viser bilder av de forskjellige emnene elevene tar opp i appellene sine (se egen power 
point presentasjon). En konvolutt med navnene til de som skal få reise. 
 
Fremføring av appeller: 5 grupper (5 elever i hver gruppe) på scenen. En fra hver gruppe kommer 
frem og holder appell. De andre i gruppen understreker innholdet i appellen med koreografi. 
(Appellanten går fram på for- eller etterspill til sitt vers). Et dommerpanel bestående av to lærere, 
Kullstad fra miljøverndepartementet og tre elever sitter klare ved et dommerbord. De har 
papirer foran seg slik at de kan gjøre notater underveis.  
Elevene er veldig spente, og mange snakker seg imellom om hvem som bør representere 
skolen på konferansen. Rektor går fram til talerstolen og hever armene for å få ro i salen 
 
Rektor:                Da må alle komme til ro! (det blir stille i salen) 

Aller først vil jeg ønske hjertelig velkommen til dommerpanelet 

vårt, og spesielt til Kullstad fra miljøverndepartementet!  

(Rektor peker mot dommerpanelet, og Kullstad. Elevene applauderer).  

Så vil jeg også ønske velkommen til alle elever og lærere her ved 

Grønnengen skole! (Ny applaus. Noen plystrer og roper)  
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Dette er en dag mange av oss har sett frem til med stor spenning, og 

kanskje er det aller mest spennende for dem som har valgt å melde 

seg på til denne konkurransen! De fortjener en ekstra stor applaus! 

(Rektor applauderer sammen med publikum mot elevene som venter på 

å få holde appellen sin)  

Når alle har holdt sin appell, vil dommerpanelet trekke seg tilbake 

for å diskutere hvem som skal få reise til klimakonferansen. Men 

nå til det alle har ventet på; nemlig appellene fra elever på 

Grønnengen skole. Jeg vil ønske dere alle lykke til! 

 

(Forspill begynner og elevene som skal holde appell stiller seg på rekke) 
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APPELL 
 

Appell elev 1:  

Industri og fabrikker må passe på!  

De må rense sine utslipp, både store og 

små. 

Kjære alle land som har industri: 

Kjøp klimakvoter nå, for det trenger vi!  

Kjøp klimakvoter nå, for det trenger vi!  

 

Appell elev 2:   

Jorda vår fylles opp med alt for mange 

biler! 

Det har gått alt for langt, og de fyller 

alle filer. 

CO2 er farlig, og er skumle gasser!  

Og svevestøvet legger seg i svære 

masser.  

Ja, svevestøvet legger seg i svære 

masser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appell elev 3: 

Løsningen er el-biler og bio-gass. 

Den energien lager vi jo alle i dass! 

Hvis flere kjører kollektivt og tenker på 

jorda, 

vil lufta bli bedre, vi kan kose oss i sola!  

vil lufta bli bedre, vi kan kose oss i sola! 

                        

Katla:   

Det er mye som må gjøres, for mye er 

galt! 

Vi må starte med oss selv, for det betyr 

alt! 

Sorterer du søppel og avfall forsvarlig,  

Så blir det straks veldig mye mindre 

farlig!  

Da blir det straks veldig mye mindre 

farlig! 

 

Gobi:  

Jeg vil slå et slag for det vi alle kan 

gjøre! 

For nå har vi sjansen til at flere kan 

høre. 

Isoler ditt hus og bytt til sparepærer, 

Så sparer du strøm, og mer enn du aner!  

Så sparer du strøm, ja mer enn du aner! 
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Etter appellene bryter salen ut i stor applaus. Alle elevene som har holdt appell kommer fram 

på en rekke og bukker til publikum og til dommerpanelet. Rektor kommer fram til talerstolen. 

Rektor: Tusen takk til alle sammen for sterke og viktige appeller! Dere har 

gjort en veldig god jobb for å finne ut hva dere mener er viktig for 

miljøet vårt, og dommerne vil nok få en vanskelig jobb med å velge 

bare to elever.  

(Det blir uro i salen og noen roper ”send alle sammen”, til stor 

applaus fra publikum. Rektor hever armen for å få ro igjen) 

Kom til ro! Bare to kan få reise, og nå skal dommerne få avgjøre 

hvem det er. 

 

Dommerne reiser seg og går ut på scenen. Kullstad følger etter. Elevdommer 3 holder 
konvolutten med navnet til de som skal få reise i hånden. (Lag gjerne en tråd som kan rives av 
Kullstad når han/hun skal åpne konvolutten). 
 
Elevdommer 1: (Ser ut over elevene og forsøker å skape spenning)  

Vi har bestemt oss for hvem som skal få lov å reise, selv om det ikke 

var så lett å bli enige. (Elevene som har deltatt i appellene viser at de 

er veldig spente på resultatet og det blir uro i salen igjen).   

Elevdommer 2: Vi syns alle var kjempeflinke til å holde appeller, og egentlig var alt 

som ble sagt veldig viktig!  

Elevdommer 3: Vi har bestemt oss for to personer som mente at det viktigste vi kan 

gjøre, er å gjøre noe selv. De to som får reise vil helt sikkert lære 

masse, som de kan ta med tilbake til oss.    

(Jubel i salen, elevdommer tre snur seg mot statsråden)   

Statsråd Kullstad, hvem skal få reise? (dommeren gir Kullstad en 

konvolutt med navnene, og Kullstad åpner den for å lese navnene som 

står der) 

Kullstad: Elevene som får reise på årets klimakonferanse og representere 

Grønnengen og Norge er (Lager en pause, og roper)   

Katla og Gobi. Gratulerer begge to! (Alle snur seg mot Katla og Gobi 

og applauderer. Det blir stor applaus og jubel i salen) 
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(Katla og Gobi ser forundret på hverandre, og kommer fram til 

talerstolen. Etter hvert blir det rolig i salen) 

Katla: Oj nå ble jeg glad! (hopper opp og ned og jubler) Tusen takk! Tusen 

tusen tusen takk for at jeg får lov å reise!  

Gobi: (er veldig glad!) Tusen takk! Yes! Setter to tommeltotter i været) Jeg 

skal gjøre mitt beste. (Forspillet til ”jorda vår skal leve” starter). 

JORDA VÅR SKAL LEVE !  Første del 
Gobi:               Vi drømmer om en fremtid uten fare - 

der jorda snurrer rundt i harmoni. 
Katla:               Og allting vokser slik at det kan vare - 

lenger enn den tid vi lever i. 
 

Alle               For jorda er for alle som kommer etter oss. 
               Da må den ikke fylles opp av søppel skrot og boss! 

Vi må tenke lenger - ikke bruke mer av det - 
som så lett forsvinner ut i verdens rom et sted. 

 
Appellantene               La oss samle alle. Vi kan sammen gå!  
              Vi kan finne veien så alle vil forstå! 

 
Gruppe 1              Vi er mange, vi er sterke, vi er klare! 
              For vi har større krefter enn du tror. 
Gruppe 2              Nå krever vi en plan om å forsvare  

alt som lever på vår Moder jord. 
 
Alle               For jorda er for alle som kommer etter oss. 

Da må den ikke fylles opp av søppel skrot og boss! 
Vi må tenke lenger - ikke bruke mer av det - 
som så lett forsvinner ut i verdens rom et sted. 

 
 

 


	Utvelgelsen på skolen
	HVA ER ENERGI?

	På skolen - appeller.
	APPELL
	JORDA VÅR SKAL LEVE !  Første del


