Skapa en sanning
Funktionärsinstruktion
Det finns 12 stycken plank med plats för sex patruller vardera (två per sida) vilket
innebär att 72 patruller (mellan cirka 360 och 576 deltagare) kan delta på aktiviteten
samtidigt. När Botafoga har sina pass på tisdagen så finns det inte plats för ytterligare
patruller, men i övrigt så är det okej att ta in patruller som vill vara med i mån av
plats (aktiviteten börjar kvart över).
Din uppgift som funktionär på Skapa en Sanning är till största delen att hindra
grupperna från att fastna. Deltagarinstruktionerna ska täcka hela schemat och allt vad
de ska göra, och ni har ingenting att "rätta", men försök håll koll på de olika
grupperna och stötta upp där det behövs. Om någonting verkar oklart eller förvirrat:
Improvisera.
Läs deltagarinstruktionen!
När patrullerna kommer så ska ni gruppera ihop dem två och två och ge den gruppen
om två personer ett klotterplank. Klotterplanken står i kluster om 4 stycken plank
(så tre olika grupper á 12 patruller) vilka sen används i punkt (6) och (7). När de delar
upp sig i halvgrupper efter (1) så får de dela upp sig hur de vill.
Uppmana patrullerna att kladda på sitt klotterplank och peppa dem att leva sig in i
leken. Aktiviteten börjar cirka 15 minuter efter utsatt tid i schemat, det är okej om
patrullerna börjar i förtid, första punkten är att de ska ha "kreativa presentationer"
till varandra. Spela gärna med, presentera er som Kejsare av Antarktis eller Batman.
Tänk på att göra det väldigt övertydligt att det är ni som spelar med så att ni inte i er
förebildsroll sätter upp konstiga förväntningar (t.ex. "I den här presentationen så kan
ni gärna vara kreativa och berätta vem du är utifrån fantasin, hitta på en roll och hälsa
på den andra patrullen i er grupp utifrån den rollen").
I punkt (7), när alla grupperna ska prata med varandra så rekommenderar vi att man
sitter ner i en ring med alla ~12 grupperna/24 patrullerna och låter varje grupp
försvara sina "sanningar" lite kort för att i slutet med någon slags handuppräckning
rösta i de olika kategorierna, men om grupperna kommer på ett alternativt sätt som
låter alla komma till tals och fortfarande låter dem tävla lite i slutet så går det också
bra.
When all else fails, kontakta era gruppansvariga:
- Emil Tullstedt
- Sandra Larsson

070 978 49 66
073 567 33 16

