Hvad vil I gøre ved det?

Tekst: Vase&Fuglsang
Odense Vinterrevy

Et forældrepar er til skole-hjem-samtale på skolen og snakker med læreren.
Lærer:

Velkommen til skole-hjem-samtalen. Sid ned.

De sætter sig ved et bord. Læreren finder en bunke papirer frem.
Lærer:

Lad mig starte med at sige: Malthe er jo en... øøøøh...frisk dreng ...
men der er også et par problemer!

Far:

Nå? Og hvad vil I så gøre ved det?

Lærer:

Hvis jeg lige må ... vi har observeret et mønster med at Malthe ofte hopper rundt
i timerne..... på bordene!!!

Mor:

Ja? ... og hvad er så problemet?

Lærer:

Jo, det er jo ret svært at undervise ham, når han hænger i lamperne?!?

Far:

Det har Ulla og jeg også snakket om derhjemme.

Lærer:

(lyser op) Det er jeg meget glad for at høre.

Mor:

Det viser, at der mangler 'fysisk aktivitet' i skolen.

Lærer:

(forvirret) Øøøøh nå? men der er jo også dét, med at han jo ofte er voldelig ...
og især Frida har han slået....nærmest dagligt.

Far:

Okay, og hvad vil I så gøre ved det?

Lærer:

Ja, nu er Frida jo hans dansklærer ... så vi har startet med at sygemelde hende.
(lille pause) Hvad tænker I om det?

Mor:

Vi tænker: Det er typisk! Endnu et lærerskift!

Far:

Det er den 3. dansklærer, han mister! Vi synes I svigter børnene!

Lærer:

... men som vi vist tidligere har fortalt jer, beskriver psykologen Malthe som
(læser fra papir): Aggressiv, dominerende, manipulerende ... og totalt uden
empati! Og pedellen har ham desuden under mistanke for hærværk ...og
muligvis brandstiftelse.

Far:

Er du færdig nu?

Mor:

Ja, for vi har også noget. Og vi vil gerne ha' skolelederen til stede.

Lærer:

Skolelederen? ... her, nu?

Mor:

Ja, for dét her, det er ret alvorligt!

Lærer:

Okay, ja... jeg skal prøve...(i mobil) ja, det er Henning ... er Vestergaard på
kontoret?... vil du bede ham/hende komme over i 37? (til forældre)
Hvad drejer det sig om?

Far:

Den her! (tager en utrolig grim lerfigur frem og sætter på bordet)

Lærer:

Hvad er det?

Far:

Det er den lerfigur Malthe har lavet hos dig i billedkunst.

Lærer:

(for sig selv) Hold da kæft, har han siddet stille så længe?

Mor:

Og ved du hvad, du sagde til den? "Neeej, Malthe...sikke en flot ko!"

Lærer:

Ja, og...?! (tager figuren op)

Mor:

DET ER ET FÅR!!!

Lærer

Virkelig?

Far:

(meget spidst) Og du vender den på hovedet!

Lærer:

(vender den om) Sådan hér?????

Mor:

Malthe var fuldstændig ødelagt, da han kom hjem.

Far:

SÅ HVAD VIL I GØRE VED DET?

Skolelederen kommer ind.
Leder:

Vestergård, skoleleder. Goddag!

Lederen tager fåret fra læreren og kigger undersøgende.
Leder:

Neeeej! (til læreren) Er den virkelig lavet af én af vores elever?

Lærer:

Øøøh ... ja, Malthe , 3c ... men jeg kom desværre til at kalde det en ko!

Leder:

EN KO?!? (indforstået til forældre) Vi skal da vist ha' vore lærere på
efteruddannelse i billedkunst, hva'?

Far:

Ja, det ville da være en start ...

Lærer:

(forvirret over at blive backstappet af sin leder) Øh, jeg er selvfølgelig ked af hvis...

Mor:

Ja, det er lidt sent nu! Malthe var SÅ ked af det!

Far:

Vi var nødt til at gi' ham en IPhone 6 for at trøste ham!

Leder:

Selvfølgelig. I sender bare regningen til skolen. (læreren kigger vantro)
Det er jo os, der har knægtet drengens selvværd. Jeg må indrømme, at det er et
decideret folkeskolesvigt!

Lærer:

Må jeg lige indføre, at Malthe går på bordene i timerne.

Leder:

Ja, selvfølgelig. Det gør store kunstnere jo tit! Asger Jorn gik ofte på stylter i sit
atalier. Drengen er en kunstbegavelse...(holder figuren op) sikken
fantasi, horn i panden og tre ben!

Lærer:

Det ene knækkede fordi han kylede den efter mig!!!

Leder:

(overhører det) Kære Malthes forældre: Må jeg undskylde denne ko -skandale.
Drengen er unik! Hvem ved...måske en ny Bertel Thorvaldsen?

Lærer:

(hidsig) Må jeg indskyde at lille Thorvaldsen kaster med vandbomber og i går
satte ild til bogskabet?!

Leder:

Der ser I! Ild, vand. Han behersker alle elementer. En skam vi ikke kan give ham
de udfordringer han fortjener!
(giver dem nogle papirer og begynder at følge dem ud. Lærerne står forvirret
tilbage)
Derfor har jeg lavet en liste over kreative privatskoler. Malthe kan ikke
vente på at Folkeskolen ... undskyld, udtrykket ... får røven med sig!

Far:

Nå, så skete der da endelig noget!

Leder:

I vælger frit fra listen, så udmelder jeg Malthe i dag!

Mor:

Tak ... godt at se ledelsen træde i karakter.

Leder:

Naturligvis. Held og lykke med lille Malthe! Og husk nu den fine ko!

Rækker dem figuren. Forældre går ud. Lederen kigger efter dem, og skifter så attitude.
Lærer:

Sig mig engang, hvad fanden laver du, Vestergård?

Leder:

Jeg kalder det ...eksklusion! Jeg har lige reddet dig, mig og Folkeskolen fra en
møgunge og hans ulidelige curling-forældre.

Exit.

