
Skab samfunds-
engagement med  
Demokratiets Dag

Vi bringer politik og demokrati ind på jeres skole 
og sætter elevernes holdninger i fokus!

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd udbyder 
Demokratiets dag i samarbejde med 
Fagbevægelsens Hovedorganisation, 

Danske erhvervsskoler- og gymnasier, 
Danske SOSU-skoler, Erhvervsskolerne 

ElevOrganisation, Landssammenslutningen 
af Handelsskoleelever og de politiske 

ungdomsorganisationer.

Med Demokratiets Dag kan I gøre en forskel for jeres 
elevers lyst til at engagere sig i samfundet og ruste 
dem til at tage politisk stilling.

Sammen med jer og jeres elever sætter vi demokratiet i 
fokus. Eleverne vil møde andre unge, som er politisk 
aktive, og de får mulighed for selv at diskutere og 
udvikle deres egen holdning. Demokratiets Dag består 
af to workshops, en paneldebat og en markedsplads. 
De to workshopmoduler har til formål at få eleverne til 
at tage stilling politisk, diskutere emnerne med 
hinanden og give dem øget demokratisk selvtillid. 
Dagen rundes af med en paneldebat, hvor 
ungdomspolitikerne debaterer, og eleverne byder ind. 
Efter paneldebatten vil eleverne have mulighed for selv 
at snakke med ungdomspolitikerne.

Målet er, at eleverne er blevet klogere på 
deres egne holdninger og fremadrettet 
har større lyst til aktivt at deltage i 
demokratiet. Rent fagligt passer dagen 
således rigtig godt ind i det 
samfundsfaglige pensum, både i forhold 
til viden og pædagogik.

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

09.45-10.45: Workshopmodul 2

10.45-11.00: Pause

11.00-12.30: Paneldebat

12.30-12.45: Afslutning

Forberedelse

Forud for dagen skal eleverne besvare et online 
spørgeskema. Spørgeskemaet 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. Sæt også gerne en 
undervisningstime af til at snakke med eleverne 
om, hvad der skal ske på dagen.

DUF sørger for ordstyrer, paneldeltagere og alt, 
hvad der ellers relaterer sig til selve indholdet på 
dagen.

Skolens opgaver

På dagen er det skolens rolle at stille lokaler til 
rådighed – både til workshops (klasselokaler) og 
paneldebat (større lokale med biografopstilling 
og eventuel lyd), samt forud for dagen sende 
spørgeskemaet ud til de deltagende elever. Til at 
hjælpe med afholdelsen skal der være 
undervisere til stede i løbet af dagen. Det vil også 
være en fordel, hvis en pedel eller 
servicemedarbejder kan være der i slutningen af 
dagen for at hjælpe organisationerne med at 
rydde ordentligt op.

” Vi synes det var så stor en succes, med 150 elever der stadig taler om 
arrangementet. Eleverne får en god forståelse for demokrati og demokratiets 
betydning.
Jette Vind, underviser, Learnmark

For mere information og tilmelding

Hvis I gerne vil afholde en Demokratiets Dag på 
jeres skole, så send et forslag til en dato i 
ugerne 35 – 48.

Vi fordeler Demokratiets Dag efter Først-til-
mølle-princippet, da vi har et begrænset antal 
arrangementer.

Kontakt:

Laura Rosenvinge Christensen, lrc@duf.dk, 
60201425

Om dagen
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