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Skab samfundsengagement
med demokratiets dag

Foto: Greve Produktionsskole

Der er langt fra Christiansborg ud til klasselokalerne på landets erhvervsskoler. Derfor bringer vi politik ind
på jeres skole, og sætter elevernes holdninger i fokus! På Demokratiets dag ønsker vi, sammen med jer og
jeres elever, at sætte demokrati i fokus. Eleverne vil i løbet af dagen blive udfordret, og når dagen er omme,
er målet, at de er blevet klogere på deres egne holdninger og fremadrettet har lyst til aktivt at deltage i
demokratiet.
Dansk Ungdoms Fællesråd udbyder i samarbejde med LO Ungdom,
Erhvervsskolerne Elevorganisation, Landssammenslutningen af
Handelsskoleelever og de politiske ungdomspartier konceptet
Demokratiets dag.
Demokratiets dag har til formål at give eleverne på Erhvervsskoler
og Produktionsskoler demokratisk selvtillid samt at gøre dem
demokratisk aktive. Eleverne vil møde andre unge, som er politisk
aktive, og de får mulighed for selv at diskutere og udvikle deres
egne holdninger. Dagen giver eleverne større forståelse for og
indblik i, hvordan de selv politisk kan være med til at påvirke deres
egen hverdag og er tilrettelagt, så den både fagligt og pædagogisk
passer ind i det samfundsfaglige pensum.

100 % af eleverne på EUC i
Thisted sagde, at de ville anbefale
andre erhvervsskoler at deltage i et
lignende arrangement.
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“

Vi oplevede, at eleverne var meget engagerede. De kunne relatere sig til de unge

aktive, som kom på besøg, og jeg synes, at processen har været god, og ser det meget
gerne gentaget næste skoleår.
Lars Paaske, Uddannelsesleder på EUC Thisted

Forberedelse
Forud for dagen skal eleverne besvare et spørgeskema. Svarerne
har til formål at kortlægge hvilke politiske emner der interesserer
eleverne, og danner efterfølgende grundlag for de emner der bliver
taget op på Demokratiets dag. Spørgeskemaet tager ca. 10 minutter
at udfylde.
PROGRAM FOR DEMOKRATIETS DAG
Demokratiets dag tilpasses den enkelte skole med
afsæt i følgende program:
08.00-08.30:

Fælles præsentation og velkomst

08.30-09.30:

Workshopmodul 1

09.30-09.45:

Pause

09.45-10.30:

Workshopmodul 2

10.30-10-40:

Pause

10.40-12.00:

Paneldebat

12.00-12.40:

Markedsplads

12.40-13.00:

Afslutning

På dagen
Som programmet indikerer, består dagen af flere elementer. Det to
workshop-moduler har til formål at få eleverne til at tage stilling
politisk, opfordre dem til at diskutere emnerne med deres medstuderende og give dem en øget politisk selvtillid. Det er vigtigt for
konceptet at eleverne selv har taget stilling, før dagen rundes af
med en paneldebat. Her vil de politiske ungdomspartier give deres
holdning til kende. Efter paneldebatten vil eleverne have mulighed
for selv at snakke med ungdomspolitikkerne, når de hver især

har en bod på ”markedspladsen”. Dagen rundes af i fællesskab.
Repræsentanten fra DUF sørger for ordstyrer, paneldeltagere, og
alt hvad der ellers relatere sig til selve indholdet på dagen.
På dagen er det skolens rolle at stille lokaler til rådighed, samt
forud for dagen at sende spørgeskemaet udarbejdet af DUF ud
til de deltagende elever. Til at hjælpe med afholdelsen skal der
være en underviser til stede i løbet af dagen. Det vil også være en
fordel, hvis en pedel eller servicemedarbejder kan været til stede
i slutningen af dagen for at hjælpe organisationerne med at ryde
ordentligt op.

På EUC i Thisted steg andelen af
elever, der ville stemme til næstkommende valg fra under 50% til
omkring 80%

				
KONTAKT
For mere information omkring Demokratiets dag:

Maria Gosvig Ladegaard
Projektmedarbejder i DUF
Telefon: 60 20 14 25
Mail: mgl@duf.dk
Web: duf.dk/demokratietsdag

