Koncept:

Demokratiets dag på erhvervsuddannelser
DUF, Danske erhvervsskoler, De politiske ungdomsorganisationer, LO Ungdom og EEO
vil gerne styrke demokratiet på erhvervsskolerne. Derfor har vil vi gerne afholde
”demokratiets dag”. Her er det tanken, at skolerne samler eleverne på grundforløb,
eller hvad tilsvarende og inviterer relevante organisationer indenfor. Dagen fokuserer
på politisk debat og den demokratiske samtale. Formålet med dagen er at øge
elevernes politiske indsigt og stillingtagen til de politiske debatter der vedrører dem
og deres hverdag. Det langsigtede formål er at styrke elevernes deltagelse i de
repræsentative demokrati, og øge deres politiske selvtillid.
Indhold på dagen
Målet er at skolen afsætter en hel undervisningsdag til konceptet, f.eks. fra klokken
08.00 til 13.00. Dagen vil typisk starte med en stor paneldebat, hvor eleverne selv har
indflydelse på, hvilke emner der diskuteres. Alt indhold i debatterne skal vedrøre
elevernes hverdag og uddannelse.
Det er vigtigt, at det er unge politiske repræsentanter, som sidder i panelet og ikke
”gamle” politikere.
Herefter vil dagen være delt ind i forskellige mindre aktiviteter, faciliteret af de
deltagene foreninger. Dette kunne f.eks. være:
-

Dilemmalege

-

Debatlege

-

Prioriteringslege hvor eleverne skal prioritere udgifter i forhold til hinanden (fx
skolens økonomi eller lign.)

-

Debatcafeer

-

Andre konkrete opgaver/lege, organisationerne bringer i spil, som der er gode
erfaringer med.

Helt konkret kan man umiddelbart efter debatten dele eleverne ind på de enkelte
workshops, så man undgår, at de forsvinder andre steder hen.
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Erfaring fra tidligere arrangementer tilsiger, at det er fornuftigt at holde eleverne i
grupper af ca. 10, dermed skal der bruges en del facilitatorer og en del lokaler. Her
er det vigtigt at understreje at, det er de deltagende organisationer som primært
står for undervisningen.
Dagen kan sluttes af med en times markedsplads, hvor eleverne kan tale med de
forskellige organisationer enkeltvis og få svaret på eventuelle spørgsmål som måtte
være opstået i løbet af dagen, og de deltagende organisationer har mulighed for at
rekruttere potentielle medlemmer.
Ovenstående er kun et udkast. Skolen kan komme med alle de input de har lyst til og
vi kan i fællesskab forme dagen så den giver mest mulig mening for dem.
Krav til deltagende skoler
Selvom at det primært vil være de deltagende skole og DUF der organisere indholdet
på dagen. Vil det selvfølgelig ske i tæt samarbejde med den enkelte skole som dermed
også er involveret på indholdsmæssigt og praktisk niveau:
-

Skolen skal selvfølgelig organisere, at der afsættes den nødvendige tid i
undervisningsplanen helst en hel undervisnings dag, helst ikke mindre end
fire timer.

-

Skolen skal sørger adgang til det nødvendige antal lokaler – som kommer til
at afhænge af mængden af elever. Der skal bruges en stor sal til debat plus
et antal almindelige undervisningslokaler.

-

Der skal gerne være en underviser eller lignende som vi kan sparre med
omkring det konkrete undervisningsindhold på dagen i perioden op til, og som
vi kan evaluere med efterfølgende.

-

Det vil være en fordel hvis vi på en eller anden måde kan stille eleverne nogle
spørgsmål inden selve dagen, men det kan koordineres med den enkelte
skole efter hvad der er muligt.

-

Der skal være nogle undervisere til stede på dagen som kan hjælpe med at
holde styr på eleverne og sikre, at alting forløber som det skal.

-

Der vil være en fordel hvis der er pedel eller servicemedarbejder som kan
hjælpe organisationerne med at rydde ordentligt op bagefter.

Side 2

Arrangører og deltagende organisationer
De primære arrangører bag aktiviteten er: DUF, LO/LO ungdom, EEO og Danske
erhvervsskoler. De organisationer som skal være tilstede på dagen kunne være: EEO,
de politiske ungdomsorganisationer og Ungdomsfagbevægelsen.
Det er vigtigt at der så bred en politisk repræsentation på selve dagen som muligt.
Eleverne skal møde så mange forskellige politiske holdninger som muligt. Det er også
afgørende, at konceptet er repræsentativt og ikke farvet.
Arrangør-organisationernes interesse er at styrke den demokratiske deltagelse på
erhvervsskolerne.

Deltagerorganisationernes

interesse

er

at

styrke

elevernes

kendskab og sympati til dem og deres sag, samt eventuelt at rekruttere nye
medlemmer.

Efter arrangementet evaluerer den ansvarlige kontaktperson på skolen dagen i
samarbejde med en medarbejder fra DUF.
Alle spørgsmål og ønsker i forbindelse med demokratiets dag, kan rettes til:
Jakob Sørensen
Politik Konsulent
Telefon: 60 20 14 27
Mail: js@duf.dk
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