Ny i Klassen
(Endeligt manus)
af
Gribskov Skole

Rolleliste:
Lone: Mathilde
Karen: Clara
Maja: Julie
Klikkemedlem #1: Mille
Klikkemedlem #2: Jack

SCENE 1 EXT. SKOLEGÅRDEN. MORGEN.
KLIKKEMEDLEM 1
Vil du med på burger King efter
skole?
MAJA
Nej, det gider jeg sgu da ikke. Jeg
går på pizzaria.
KLIKKEMEDLEM 1
Okay.
KLIKKEMEDLEM 2
Der kommer Karen, skal vi spørge om
hun vil med på pizzeria?
KLIKKEMEDLEM 1 & 2 griner.
MAJA
Vil du med på pizzeria?
KAREN
Hvad?
Tager hovedtelefoner af
MAJA
Vil du med på pizzeria?
KAREN
Nej Karen går.
Maja ser såret ud.
MAJA
Uuuuh Siger maja vrængede. Klokken
ringer ind.
MAJA
Kom, vi går.
SCENE 2 INTERN. KLASSEVÆRELSET. DAG.
Scenen foregår i klasselokalet, hvor eleverne sidder og
snakker på bordene og løber rundt. Karen er også i
klasselokalet, hun sidder alene. Klasselæreren kommer ind.
KLASSELÆREREN:

(CONTINUED)
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2.
ALLE SAMMEN! SÆT JER NED!

Eleverne sætter sig ned. Maja sætter sig bagerst i lokalet.
KLASSELÆREN:
Maja, husk nu vores aftale. Du skal
sidde foran.
MAJA
Hold nu op
KLASSELÆREN
Det er en aftale! Maja sætter sig
foran på sin plads.
KLASSELÆREREN:
I dag starter vi med, at byde
velkommen til vores nye elev i
klassen. Lone!
MAJA:
Ej, se noget grimt tøj mand.
Eleverne griner, undtagen Karen og Lone. Karen smiler til
Lone og kigger irriteret på Maja.
KLASSELÆREREN:
Vi lægger ud med, at have dansk så
Lone du kan bare sætte dig på den
ledige plads, ved siden af Karen.
Lone sætter sig.
LONE:
Hej, jeg hedder Lone!
KAREN
Hej, jeg er Karen.
Maja vender øjne af Lone.
SCENE 3 EKSTERN. KLASSEVÆRELSET OG SKOLEGANGEN. DAG.
Klokken ringer ud efter sidste time, eleverne rejser sig og
går ud af døren. Lone går for sig selv efter skole. Maja og
hendes klikke går hen mod hende.
MAJA
Hva så er dit tøj ikke lidt loser
agtigt?
Lone kigge ned af sig selv.
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3.

LONE
Nej, nej det syntes jeg ikke.
MAJA
Men du har jo sådan noget bondetøj!
LONE
Det har jeg da ikke!
MAJA
Er din sweater da ikke bondetøj?
Maja visker noget til klikkemedlem#1. Karen kommer gående.
KAREN
Den er da pæn.
Karen smiler til Lone.
LONE
Tak skal du have.
KLIKKEMEDLEM 1
Det kommer jo fra en modeekspert
(Sarkastisk).
KAREN
Vi har nok ikke samme stil,
sminkedukke?
Maja tøver.
MAJA
Lad os få fat i den pizza.
Maja og hendes klikke går. Tilbage bliver Lone og Karen, de
snakker. Maja bliver irriteret over det.
LONE
Tak, jeg er ny her... Hvem er du?
KAREN
Jeg hedder Karen.
LONE
Jeg hedder Lone.
KAREN
Du skal ikke tage dig af Maja.
LONE
Hun kan vist ikke lide mig.

4.

SCENE 4 INTERN. SKOLETOILET. DAG.
Maja trækker ud, og skal til at gå ud af toiletbåsen. Lone
og Karen kommer ind og snakker. Maja lukker døren til, men
lader den stå på klem, og holder øje med dem. Karen tager
læbestift på ved vasken.
KAREN:
Hvad interesserer du dig for?
LONE:
Jeg elsker heste. Jeg har en super
sød hest. Den hedder Hansi fra
Polen
Karen griner.
KAREN:
Sejt! Jeg kan godt lide heste. Men
jeg er mere til gothstilen.
LONE:
Ikke for at generer dig, men hvad
er det der er interesant ved ved
gobfstilen.
Karen smågriner.
KAREN.
Jeg synes det er rigtig
inspirerende, med en anden slags
kultur og interesse end andre og
jeg kan godt lide at skille mig ud
og sådan... Hvis du forstår...
Hvordan var den skole du gik på
før?
LONE.
Jeg gik på en bondeskole, dernede
hvor man har skid-i-hul timer (jysk
accent).
KAREN
Der er sgu ikke så meget forskel på
brun og sort.
KAREN OG LONE.
Haha (griner)
De går. Maja er sur, hun går ud af båsen og smækker døren.

5.
SCENE 5 EKSTERN. SKOLEGÅRDEN. DAG.
Næste dag kommer de ind i skolegården sammen, Maja kigger
jaloux over til dem, og kigger tilbage på KLIKKEMEDLEM 1 og
2.
MAJA
Er det bare mig, eller lugter her
af hestelort.
Klikkemedlemmerne griner.
KAREN (I BAGGRUNDEN)
Altså den mad de serverer i
kantinen, den er bare ekstrem
dårlig.
LONE (I BAGGRUNDEN)
Pis, så skulle jeg have taget
madpakke med.
Maja går hen mod dem, og beder KLIKKEMEDLEM 2 om at holde
hendes telefon.
MAJA
Har du en hest?
LONE
Ja?? Hvor ved du det fra.
Maja lader som om hun er interesseret. Maja trækker på
skuldrene.
MAJA
Tror du jeg kunne komme med ud at
ride en dag?
LONE
Ja selvfølgelig!
MAJA
Kommer du ikke lige med. Jeg skal
lige se hvornår det passer mig
godt.
Maja og Lone går hen mod klikkemedlemmerne, og tjekker
telefonen.
KLIKKEMEDLEM 1
Har i hørt, at Christian fra niende
fik buksevand af en fra syvende.
Maja, hendes venner og Lone griner.
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6.

MAJA
Ja, det kan man da godt... Hvad med
i morgen efter skole?
LONE
Super, jeg glæder mig.
MAJA
Skal vi ikke begge to møde op i
vores ridetøj?
Lone er lidt usikker.
LONE
jo, okay.
Maja kigger over skulderen og ser karen der står alene
tilbage. Hun griner ondskabsfuldt for sig selv. Lone prøver
at kigge tilbage, men Maja forhindrer hende i det, og hiver
hende med, sammen med klikken.
SCENE 6 EKSTERN. SKOLEGÅRDEN. DAG.
Lone møder op med ridetøj på. Maja og klokken har
almindeligt tøj på, de kigger på hende og griner. Karen
kommer hen til Lone.
KAREN
sejt at du har taget ridetøj på
MAJA
Hvorfor det?
KAREN
Fordi hun gør skille sig ud.
MAJA
Hun skiller sig ud fordi hun lugter
af hestelort.
LONE
Jeg troede vi havde en rideaftale
Forsigtigt og ked af det.
MAJA
Det kan du glemme alt om. Jeg håber
din lortehest dør og rådner op i
helvedet. Sammen med dig!
(hysterisk)
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7.

MAJA (TIL KLIKKEN)
SÅ SIG DOG NOGET!
KLIKKEMEDLEM 2
Jeg kan faktisk godt lide at ride.
KAREN
Så gør noget ved det.
Karen går. Lone går efter. KLIKKEMEDLEM 2 går også efter
karen. KLIKKEMEDLEM 1 går også efter dem. Maja står alene
tilbage.

