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Aktivitet 1. 
Aktiviteter omhandlende 

EU og det europæiske 
fællesskab 

Afrapportering 

Beskrivelse af aktiviteten 

– herunder målgruppen 

Formålet med aktiviteten er at assistere skolerne med at sætte fokus på EU 

og det europæiske fællesskab gennem emneuger, oplæg, rollespil, 

workshops og debatter på skolerne for at øge elevernes kendskab til, viden 

om og forståelse for EU og derved at øge valgdeltagelsen for unge til 

kommende EP-valg.  

Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder 

hvem har været 

samarbejdspartner 

Der er blevet gennemført mere end 29 aktiviteter i 2020 hvoraf 14 

aktiviteter blev omlagt til webinarer, da Corona umuliggjorde fælles 

arrangementer på skolerne. Flere arrangementer var allerede udskudt til 

efteråret grundet forårets nedlukning. Ti skoler gennemførte rollespil på 

skolen i samarbejde med Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO). 

To skoler havde workshops om EU og bæredygtighed med MUNDU og tre 

skoler havde oplæg for elever, forældre og/eller naboskoler af voreseuropa. 
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Aktiviteter omhandlende 
EU og det europæiske 
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Afrapportering 

 

EU dag på Øster Åby Friskole 

Mandag dem 23. november fik Øster Åby Friskoles udskolingselever besøg af 

Kasper Tonsberg Schlie fra DEO, som førte os alle sammen igennem 

rollespillet ”EU’s fremtid”. Vi havde alle sammen (68 elever og 5 lærere) 

glædet os, og der var gjort klar i sportshallen til et rollespil med Corona-

sikker afstand. Der var blandt andet indkøbt børnechampagne og karameller, 

der skulle bruges i spillet, eleverne havde haft introduktionsforløb til EU’s 

historie og beslutningsprocesser og lærerne havde forberedt 

rollebeskrivelser og navneskilte til alle elever. Vi begyndte kl. 8.30 med 

uddeling i grupper og læsning af rollebeskrivelser. Herefter lavede Kasper en 

introduktion til dagen, og så gik rollespillet i gang. Det var en fantastisk dag, 

hvor eleverne havde det sjovt, blev udfordret fagligt og havde en god 

oplevelse med et fagligt stof, der ellers godt kan være lidt tungt. Dagen efter 

forløbet evaluerede vi med eleverne, og det blev af flere nævnt at det havde 
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været en sjov og lærerig dag, og mange havde fået en bedre forståelse af, 

hvad EU er. 
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Aktivitet 1. 
Aktiviteter omhandlende 
EU og det europæiske 

fællesskab 

Afrapportering 

Flere af aktiviteterne blev omdannet til webinarer med oplæg om EU og 

Arktis, EU og Tech industrien, EU og Kina, samarbejdet i grænselandet 

samt Europas unge. 

Samarbejdspartnerne har været DEO, MUNDU, voreseuropa.dk, Karen 

Melchior, Niels Fuglsang, Kira Marie Peter Hansen, Martin Breum, Museum 

Sønderjylland og Bjørn Willum 

Torsdag den 19. marts Arbejdet i Europa-Parlamentet set fra et medlem af 

Europa-Parlamentet, v/Karen Melchior (MEP) Det Radikale Venstre ¨ 

Mandag den 23.marts På rejse gennem ungdommens Europa, v/Elena 

Askløf og Peter Laugesen 

Onsdag den 25.marts Kan EU redde klimaet? v/Niels Fuglsang (MEP) 

Socialdemokratiet 

Torsdag den 26.marts På rejse gennem ungdommens Europa, v/Elena 

Askløf og Peter Laugesen 

Mandag den 30.marts Hvad er Europa-Parlamentet, og hvad arbejder vi 

med pt? v/Kira Marie Peter-Hansen, Medlem af Europa-Parlamentet for SF 

Onsdag den 1.april Arbejdet som Danmarks forlængede arm i EU-

samarbejdet set ud fra praktikanterne hos Danmarks Faste Repræsentation 

ved EU’s perspektiv  

Mandag den 27.april Folkeafstemning og genforening – baggrund og 

hovedtræk, v/Carsten Porskrog Rasmussen, Dr.Phil, Museum Sønderjylland 

Fredag den 1. maj Genforeningen i praksis, v/Carsten Porskrog Rasmussen, 

Dr. Phil, Museum Sønderjylland  

Onsdag den 6. maj Klima: Hvad sker der, når al isen forsvinder? v/Martin 

Breum, journalist og forfatter 

Mandag den 28. september Klima: Hvad sker der, når al isen forsvinder? 

v/Martin Breum, journalist og forfatter 

Onsdag den 7. oktober Kan EU stoppe flygtningestrømmen, v/Kasper 

Tonsberg Schlie, projektleder og analytiker i DEO. 

Onsdag den 4. november Skal vi sælge Grønland til USA? v/Martin Breum, 

journalist og forfatter 
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Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

Aktiviteten har været markedsført i en ny Facebook gruppe målrettet 

undervisere på friskolerne, i nyhedsbreve som udgår til alle friskoler i 



 

 

Aktivitet 1. 
Aktiviteter omhandlende 
EU og det europæiske 

fællesskab 

Afrapportering 

forsøgt med nye formid-

lingsformer og/ eller 

kommunikationskanaler 

landet samt nyhedsbreve målrettet lærerne med interesse for europæisk 

samarbejde. Der har herudover været reklameret for muligheden via 

Friskoleforeningens Facebook side. Webinarerne har været åbne for alle 

interesserede. 

Vi har i Corona nedlukningen benyttet os a Zoom for at udbrede viden om 

EU og det europæiske fællesskab til en større gruppe. Det har været en 

bragende succes, og skolerne har i den grad taget initiativet til sig. Det har 

med Zoom også været nemmere at nå andre end friskolernes 

medlemsskoler – hvilket betyder at mange gymnasier, folkeskoler, 

privatskoler og andre har benyttet sig af friskolernes gratis tilbud. 

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået 

antal) 

3.010 elever og 224 lærere har deltaget i aktiviteterne i 2020 

På en skala fra 1 

(dårligst) til 5 (bedst) – 

blev resultatet en 

succes? Vil I gentage 

aktiviteten? Hvad skal 

evt. ændres? 

Vi måler succesen til: 5 

Vi er meget tilfredse med at så mange har deltaget i aktiviteterne i 2020. 

Vi havde regnet med det halve. Aktiviteten startede meget langsomt op i 

2018, men har i den grad levet op til forventningerne i 2020.  

Corona udskød i foråret en lang række planlagte aktiviteter, men da vi 

kunne se, at mange af aktiviteterne ikke kunne gennemføres med store 

grupper samlet i efteråret, gennemførte vi aktiviteterne som webinarer og 

fik på den måde arrangeret flere aktiviteter end planlagt og med mange 

flere deltagere. 

 

Aktivitet 2 
Online samarbejde med 
europæiske 
jævnaldrende 

Udfyld afrapportering herunder 

Beskrivelse af aktiviteten 

– herunder målgruppen 

Formålet med aktiviteterne er at eleverne skal få en forståelse for at 

udfordringerne i Europa er fælles. Eleverne vil med aktiviteten finde ud af, 

at de kan være mere enige med unge fra andre europæiske lande end med 

klassekammeraterne og dermed en forståelse for en europæisk identitet. 

Målet er yderligere, at både elever i indskolingen såvel som elever i 

udskolingen skal have samarbejde med jævnaldrende europæere, da viden 

om Europa skal startes i de mindste klasser. 

Målgruppen er undervisere, som ønsker at få perspektiv på elevernes viden 

om og syn på Europa, EU og det europæiske fællesskab. 
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Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder 

hvem har været 

samarbejdspartner 

Vi ønskede at assistere underviserne med at igangsætte online samarbejde 

mellem deres elever og jævnaldrende europæiske unge via diverse 

platforme, hvoraf eTwinning har været den foretrukne platform.  

Dansk Friskoleforening har assisteret underviserne i forhold til 

nedenstående projekter, men også blot i forhold til hvordan den enkelte 



 

 

Aktivitet 2 
Online samarbejde med 
europæiske 

jævnaldrende 

Udfyld afrapportering herunder 

underviser kan oprette egne aktiviteter i samarbejde med undervisere fra 

hele Europa. 

1) Indskolingen - Teddy Bear project - aldersgruppe 8-10 år 

Hver klasse blev tildelt en europæisk samarbejdspartner, som de efter 

intern aftale samarbejder med via Facebook, e-mail, eTwinning eller 

lignende. Hver klasse har en bamse, som ugentligt sendte billeder hjem fra 

dens besøg hos europæiske jævnaldrende.   

2) Mellemtrinnet - ePal project - aldersgruppe 11-14 år  

Hver klasse blev tildelt en europæisk samarbejdspartner, som de 

samarbejdede med via eTwinning eller Facebook.  

3) Udskolingen - EU debate project - aldersgruppe 15-17 år 

Fælles Twin Space hvor spørgsmål omhandlende EU var oprettet, så 

eleverne kunne debattere med jævnaldrende unge. 

4) Skolechat med unge fra hele Norden. Chatten har kørt 15 gange i  

2020. 
 

Målgruppen var lærere på landets friskoler, som ønsker at få perspektiv på 

elevernes viden om og syn på Europa, EU og det europæiske fællesskab. 

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ 

eller 

kommunikationskanaler 

Aktiviteten har været markedsført i en ny Facebook gruppe målrettet 

undervisere på friskolerne, i nyhedsbreve som udgår til alle friskoler i 

landet samt nyhedsbreve målrettet lærerne med interesse for europæisk 

samarbejde.  

Alle samarbejdspartnerne til de tre første projekter har kørt hovedsageligt 

via eTwinning.net. Herunder har vi assisteret skolerne med, hvordan de 

kan samarbejde via et Twin Space, og hvordan samarbejdet kan 

gennemføres.  

Skolechatten har kørt i regi af nordeniskolen.dk 

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået 

antal) 

12 skoler har deltaget i aktiviteten i 2020. 

Ca. 450 elever og 22 undervisere. 

På en skala fra 1 

(dårligst) til 5 (bedst) – 

blev resultatet en 

succes? Vil I gentage 

aktiviteten? Hvad skal 

evt. ændres? 

Vi måler succesen til: 2 

I et år med Corona skulle man tro at flere skoler deltog, men interessen 

har desværre været lille i forhold til de tilbud foreningen har igangsat. I 

forhold til aktiviteter, hvor foreningen blot har assisteret med viden, er 

antallet af aktive skoler meget højere. Underviserne har i stedet valgt at 

igangsætte egne projekter, hvilket er meget positivt. Vi har derfor valgt 

ikke at fortsætte med aktiviteterne fremadrettet og vil blot assistere med 

viden i stedet. Det betyder, at aktiviteten fremadrettet ikke vil være en del 

af Europa-Nævnets bevilling. 

 



 

 

Aktivitet 3 

EU og Europa 

undervisning 

Udfyld afrapportering herunder 

Beskrivelse af aktiviteten 

– herunder målgruppen 

Formålet er at understøtte skolernes undervisning omhandlende EU og det 

Europæisk fællesskab. 

Der er blevet afholdt 11 oplæg til pædagogiske dage eller kursus dage med 

mere end 250 ledere og undervisere. Indhold har været på EU undervisning 

og hvordan man som skole kan benytte eTwinning, Erasmus+ og school 

education Gateway til at kvalificere skolens EU fokus.  

Grundet Corona påbegyndte Dansk Friskoleforening i samarbejde med 

Efterskoleforeningen i Corona nedlukningen i foråret at udbyde en lang 

række webinarer målrettet eleverne i hovedsageligt overbygningen, men 

også mellemtrinnet med oplæg omhandlende EU og det europæiske 

fællesskab. 

Torsdag den 14.maj Bent Melchior om sit liv som jødisk flygtning under 2. 

verdenskrig, v/Bent Melchior tidligere overrabbiner 

Onsdag den 19. august På rejse gennem ungdommens Europa, v/Elena 

Askløf og Peter Laugesen, www.voreseuropa.dk 

Torsdag den 27. august Kampen om EUs budget, v/Rasmus Nørlem 

Sørensen  

Mandag den 31. august Status fra Europa-Parlamentet, v/Christel 

Schaldemose 

Fredag den 11. september EU & Margrethe Vestager vs. Big Tech, v/Bjørn 

Willum, korrespondent Paris, DR 

Tirsdag den 15. september På rejse gennem ungdommens Europa, v/Elena 

Askløf og Peter Laugesen, www.voreseuropa.dk 

Tirsdag den 22. september EU og KINA - konkurrenter, fjender eller 

partnere? v/Jacob Langvad, EU-korrespondent for DR 

Torsdag den 8. oktober På rejse gennem ungdommens Europa, v/Elena 

Askløf og Peter Laugesen, www.voreseuropa.dk 

Tirsdag 20. oktober Har EU stadig den grønne førertrøje? v/ Jacob 

Langvad, EU-korrespondent for DR. 

Mandag den 23. november På rejse gennem ungdommens Europa, v/Elena 

Askløf og Peter Laugesen, www.voreseuropa.dk 

Torsdag den 26. november Brexit - the endgame, v/Rasmus Nørlem 

Sørensen, DEO 

Onsdag den 2. december DEO – Oplysningsforbundet Demokrati i Europa: 

EU for begyndere, v/Kasper Tonsberg Schlie, projektleder og analytiker i 

DEO 
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EU og Europa 

undervisning 

Udfyld afrapportering herunder 

Fredag den 4. december Voreseuropa.dk - På rejse gennem ungdommens 

Europa, v/Elena Askløf og Peter Laugesen, www.voreseuropa.dk 

Mandag den 7. december EU & Margrethe Vestager vs. Big Tech, v/Bjørn 

Willum, korrespondent Paris, DR 

Tirsdag den 15. december EU-diplomati ved afgrunden 
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undervisning 
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Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder 

Friskoleforeningen har samarbejdet med Efterskoleforeningen om at 

udbyde en lang række webinarer om EU og det europæiske fællesskab. I 



 

 

Aktivitet 3 

EU og Europa 

undervisning 

Udfyld afrapportering herunder 

hvem har været 

samarbejdspartner 

rapporten er udelukkende de webinarer beskrevet som Dansk 

Friskoleforening har udført ved hjælp af Europa Nævnets bevilling. 

Webinarerne blev udbudt til alle interesserede, og det var gratis at deltage. 

Webinarerne blev gennemført via Zoom og eleverne kunne løbende stille 

direkte spørgsmål til oplægsholderne. Oplægsholdere og skoler har ifølge 

efterfølgende evaluering været meget tilfredse med samarbejdet og enormt 

glade for muligheden for at nå en helt ny målgruppe af unge mennesker 

som de normalt ikke får fat på. Underviserne har benyttet webinarerne som 

en del af et undervisningsforløb og på den måde kunnet levendegøre 

arbejdet med EU på en måde, som de aldrig har prøvet før.  

Samarbejdspartnerne har til webinarerne i aktivitet 3 EU og Europa 

undervisningen været Christel Schaldemose, Bent Melchior, Demokrati i 

Europa Oplysningsforbundet (DEO) voreseuropa.dk, Jacob Langvad og 

Bjørn Willum. 

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ 

eller 

kommunikationskanaler 

Aktiviteten har været markedsført i en ny Facebook gruppe målrettet 

undervisere på friskolerne, i nyhedsbreve som udgår til alle friskoler i 

landet samt nyhedsbreve målrettet lærerne med interesse for europæisk 

samarbejde. Der har herudover været reklameret for muligheden via 

Friskoleforeningens Facebook side.  

Vi har i Corona nedlukningen benyttet os a Zoom for at udbrede viden om 

EU og det europæiske fællesskab til en større gruppe. Det har været en 

bragende succes, og skolerne har i den grad taget initiativet til sig. Det har 

med Zoom også været nemmere at nå andre end friskolernes 

medlemsskoler – hvilket betyder at mange gymnasier, folkeskoler, 

privatskoler og andre har benyttet sig af friskolernes gratis tilbud. 

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået 

antal) 

2.100 elever og 387 undervisere har deltaget i aktiviteterne. 

På en skala fra 1 

(dårligst) til 5 (bedst) – 

blev resultatet en 

succes? Vil I gentage 

aktiviteten? Hvad skal 

evt. ændres? 

Vi måler succesen til: 5 

Vi er meget tilfredse med at så mange har deltaget i aktiviteterne i 2020.  

Corona har bestemt været en afgørende faktor for den store succes. 

Nedlukningen og Friskoleforeningens hurtige omlægning af aktiviteterne til 

webinarer har været til stor gavn for undervisere i hele landet. 

 

 


