
Faste scenarier i Kapitel 1 af Den Øde Ø 
 

Scenarie 1: Ankomst til øen 

I har været på lejrtur på Hawaii. Det ene øjeblik sejlede I på åbent hav med kurs hjemad efter en 

uge i de varme lande. I glædede jer til at se jeres familier igen, og I talte om alt det, I havde oplevet. 

Men så lød der et brag fra skibets maskineri. Pludselig var der vand overalt ... I er strandet på en 

Øde Ø. Hvad er det første I gør? Samler mad, lærer hinanden at kende eller udforsker øen? 

 

Scenarie 5: Lejren splittes 

Der er to i lejren, som leder gruppen - Sebastian og Kira. De er blevet uenige om, hvad der skal ske. 

Sebastians og Kiras diskussion er langsomt blevet til et skænderi. De er tæt på at fare i totterne på 

hinanden. “Jeg stemmer for at flytte lejren ind i bugten”, siger Sebastian. “De, der er enige, er 

velkomne til at tage med.” Gruppen skal vælge, om den vil blive sammen med Kira eller flytte lejren 

og gå med Sebastian.           

                    

Scenarie 9: Uventet besøg 

En dag kommer I tilbage til lejren efter at have samlet brænde i junglen hele dagen. Allerede på 

afstand kan I se, at noget er galt. Mange af jeres ting er forsvundet. Flere soveposer, noget værktøj 

og de læskærme, I har bygget, er væk. I står over for et svært valg.  

Den anden lejr har taget mange af jeres ejendele, fordi den mener, at I hele tiden har haft mere end 

den. Det er svært at sige, om den har ret. Lige nu skal I tage stilling til, om I vil gå med til den anden 

lejrs forslag. I kan købe jeres ting tilbage, hvis I giver den anden lejr halvdelen af jeres madrationer. 

 

Scenarie 12: Den anden lejr                                                                                                                                             

En dag kalder Martha hele jeres lejr sammen midt på stranden. I stiller jer i en kreds omkring hende 

og lytter til, hvad hun har at sige: “Tiden er inde til at tage vores ting tilbage.”   

 

Scenarie 13: Kapitelafrunding  

I sniger jer ind på den anden lejr. Men lejren er der ikke. Den er væk. Nogen har ridset noget ind i  

barken. En pil. Den peger op ad stranden. Nu hvor I lytter efter, er det som om, lyden kommer fra 

en anden retning. En buldren, der er så lav, at man næsten kun kan fornemme den i vinden. I 

barken under pilen er der også snittet noget andet. Et ord. HJÆLP. 
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