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At opbygge en temaramme 

 
- Hvordan vil jeg opbygge de fysiske rammer omkring mit tema? 

o Location?  
o Rekvisitter? 
o  Kostumer?  
o Osv. 

- Hvordan gør jeg mit tema overbevisende? 
o Overvej aktivitetsindholdet.  
o Overvej målgruppen, som temaet skal laves for (Puslinge? Væbnere?) 
o Lev dig ind i din rolle! 

 
- Detaljer gør det gennemført! 

o Have øje for en finish på de fysiske rammer. 
o Hellere brug en halv times ekstra på den fede ide, end en halv time for 

lidt. 
 
- Benyt dig af dit netværk!  

o Skaf fede ting, som kun din kontakt kan skaffe. 
o Få spændende personer til at komme og være med.  
o Find et spændende sted at være – lav en fed ny oplevelse på dét sted! 

 

Test af Skurkeevner: 

For at komme ind i temarammen havde vi lavet en lille test på både kreativitet og fysiske 
evner.  
Dette skulle bruges for at deltagerne kunne give et bud på, hvor lang tid det fx tager at løbe 
100 meter, eller hvor højt oppe et vindue ville kunne sidde, hvis de skulle kravle ind af det. 
For at gøre aktiviteten mere temarelateret, blev der givet karakterer efter hvor godt I klarede 
hver disciplin. 
Karakterskalaen var baseret på forskellige filmskurke. Jeres “grad” af ondskab blev afspejlet 
i disse filmskurkes ondskab. 
 
1. Jokeren ("Batman", spillet af Jack Nicholsen) 
2. Darth Vader ("Star Wars", spillet af bl.a James Earl Jones) 
3. Hannibal Lecter ("Ondskabens øjne", spillet af Anthony Hopkins) 
4. Leatherface ("Motorsavsmassakren", spillet af Gunnar Hansen) 
5. Freddy Krueger ("A Nightmare on Elm Street", spillet af Robert Englund) 
6. Nurse Ratched ("Gøgereden", spillet af Louise Fletcher) 
7. Anton Chigurh ("No Country for Old Men", spillet af Javier Bardem) 
8. Michael Myers ("Halloween", spillet af Nick Castle) 
9. Frank Booth ("Blue Velvet", spillet af Dennis Hopper) 
10. Norman Bates ("Psycho", spillet af Anthony Perkins) 
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Modul 1: 

Smugl ting i en kage 
Aktiviteten gik ud på at gemme elektronisk udstyr i en kage. Gruppen fik udleveret forskelligt 
elektronisk udstyr og en hel masse kageingredienser. Herefter skulle gruppen vælge, hvilken 
ting de ville gemme i kagen og herefter lave en smuk kage, hvor, i det tilfælde, printeren var 
gemt i. 
Materialer: 
-       Masser af forskellige kageingredienser 
-       Elektronik 
  
Fileteknikker 
I denne aktivitet blev gruppen delt ind i tre hold, hvorefter de på tid skulle file en jernstang 
over. 
Inden aktiviteten kunne begynde, blev en repræsentant fra hvert hold udvalgt og stod i en 
rundkreds om de tilgængelige file. På nu, skulle hver deltager vælge en fil, som de ville 
bruge til at file jernstangen over. 
Herefter var målet at file sin jernstang over først. 
  
Tonselege 
For at komme hinanden ved, lavede gruppen en masse forskellige tonselege herunder 
batterileg, belgisk bankebøf, tvillingekolbøtter, trække gulerødder og rodeo. Se eventuelt 
beskrivelser af legene på legedatabasen. 
 

Modul 2: Byg en bivuak 

På andet modul skulle I bygge en bivuak. Her får du et par tips og en tegning, der beskriver 
en standardbivuak. Der er taget udgangspunkt i jeres bivuak.  
 
1: Sørg for at finde et plant sted, med mange relativt tynde træer. Det sted I havde var 
perfekt til at bygge en bivuak. Der var plads nok til en stor bivuak, masser af træer at binde 
den op på, og byggematerialer lige ved hånden, i form af tynde, fældede træer.  
 
2: Overvej hvor stor din bivuak skal være. Både dybe, højde og bredde. Når du har din 
bredde, skal du finde 2 træer, der står med cirka dette mellemrum.  
Bind en tværstiver på disse 2 træer. Støt evt. ved at banke en pind i jorden, midt på.  
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3: Herefter skal du finde en masse lange, kraftige pinde, som skal agere sidestivere og tag 
på din bivuak.  
Disse placeres på tværstiveren og lægges skråt ned bagved bivuakken.  
Set fra siden: Set fra oven: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4: Nu skal du isolere din bivuak. Dette kan gøres med forskellige ting. Det bedste er dog, at 
bruge granris.  
Læg granris i bunden af bivuakken, for at isolere mod den kolde jord. Læg herefter granris 
på taget af bivuakken. Spar ikke på dem – sørg for at de tætner din bivuak. Til sidst kan man 
lægge mos på. Dette tager lang tid, men gør bivuakken næsten 100% vandtæt!  
 
5: Sørg for at bivuakken er bygget lavt og kun lige akkurat til det antal personer, der skal 
ligge i den. Hvis der er for meget ”spildplads”, bliver det hurtigt koldt.  
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Modul 3 - Teoretisk eksamen: 

Aktiviteten gik ud på at deltagerne, skulle planlægge et kup på en ejendom, som vi havde 
designet. Vi havde lavet følgende materiale til jer: 
 

● Plantegninger 
● Sikringsplaner med Tv-overvågning, glasbrudssikring og PIER-melder) 
● 3D-model af ejendommen 
● Vagtens runderingsplan  
● Matrix med data, der skulle findes en kombination af (3D-model, planer og kodeark) 

 
 “Eksamen” var færdig, når der kunne fremlægges: 
 

● Indtrængningsvej på ejendommen, uden om sikringsanlæg 
● Plan over vagtens færden på ejendommen 
● Grejliste for kup 
● Rollefordelinger mellem alle medvirkende under kuppet 
● Procedurer for, hvordan der kommunikeres (håndtegn, kodesprog fx.morse med 

lamper) 
● Udfylde matrix for information, der skulle skaffes inde i ejendommen i udvalgte rum. 

 
Herunder ses den matrix, der var udleveret til prøven. Matrixen skulle udfyldes.  
 
På matrixen ses der to rækker, der hedder “LINK”. Her var matrixen klippet over og alle 
sedler var gemt i rummet. Alle sedler skulle derfor først findes. Herefter skulle de parres to 
og to.  
Hvis dette skullel gøres lidt sværere, ville det også være en mulighed at slette nogle “LINKS” 
så systemet for Symboler i “LINKS” også skal gennemskues. 
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Bilag fra Modul 3 
Eksempel på brudte koder, hvor I skulle finde få ting, for at få helheden til at 
give mening. 
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Gruppernes døgn - “Plan B” 
 
Løb i Ødsted 
Simpelt løb rundt i Ødsted, hvor hver post indeholdt kode som indikerede næste mødested 
og en lille stump af en kode/regnestykke, som skulle bruges til et pengeskab senere på 
gruppernes døgn. 
Man kan med fordel bruge emojis som symboler i koder og lignende. 
 
Post 1: Lokation gemt som fede bogstaver 
Post 2: Lokation gemt som morsekode gemt på siden 
Post 3: Lokation gemt som vers i sang, som skulle sættes i rækkefølge 
Post 4: Lokation gemt som adressen beskrevet med historisk fact 
Post 5: Lokation gemt som koordinater i to telefonnumre på et visitkort 
 

 

Tak for et godt kursus! 
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