
 

       

 
 
 
 
        
         

Rogaland      BLIR DU OG ELEVENE DINE MED? 

 
Dramaflash © Aud Berggraf Sæbø 2022 
Skjer når mange lærere/ledere samtidig gjennomfører det samme dramaforløpet på (omtrent) 

samme tid med en gruppe/klasse hvor som helst i verden og dette dokumenteres med bilder.  

 

Vi ønsker at dramaforløpet VENNER ELLER UVENNER?  © Aud Berggraf Sæbø 

gjennomføres fredag 25 november mellom ca. 11:30 – 13:00  

- eller når det passer i uke 47 (21. – 25. november). 

NB! Forløpet kan tilpasses alle skolens trinn og er lagt ut her på vår hjemmeside.  

Meld din interesse til aud.b.sebo@uis.no 

 

OG – vi ber om at læreren/lederen tar et bilde fra aktiviteten og umiddelbart sender til 

Aud.b.sebo@uis.no Alle bildene vil bli minimert og satt sammen til et stort fellesbilde, som 

alle deltakende lærere får i retur, og som vi vil legge ut på Drama- og teaterpedagogene sin 

hjemmeside og også sende til vår internasjonale organisasjon: IDEA (International Drama and 

Education). 

 

Bildet må være slik tatt at vi ikke ser noen ansikter, kan f.eks. være av et par hender som 

uttrykker vennskap/uvennskap, kropper som uttrykker vennskap (en god klem) eller 

uvennskap (med bøyd hode vendt fra hverandre) og står slik at vi ikke ser ansiktene. Eller et 

bilde av mange hender, armer eller bein som holder i hverandre osv.  

OG – alle andre ideer du/dere måtte komme på. Hvis noen vil sende bilde av en tegning er det 

også alle tiders og kjempe bra!  

 

Vil du bli inspirert og få erfaring med opplegget på forhånd, arrangerer DTP Rogaland 

kurs på planleggingsdagen 18. november kl. 09 – 13 på Universitetet i Stavanger.  

Se egen invitasjon. Gratis for medlemmer av DTP. Kr.100 for andre/ikke medlemmer.  

PS: Du kan samtidig bli gratis medlem for resten av året hvis du deltar på kurset. 

Påmelding til aud.b.sebo@uis.no 15.november.     
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