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Aktivitet 1  

Arrangementer om EU 

og det europæisk 

fællesskab 

Afrapportering 

Beskrivelse af aktiviteten 

– herunder målgruppen 

Formålet med aktiviteten er at assistere skolerne med at tilrettelægge og 
udføre egne aktiviteter (workshops/oplæg mm.) på skolerne med fokus på 
oplysning og debat om EU og det Europæiske fællesskab.  

Efterskoleforeningen har løbende henover året bevilliget et beløb på 
maksimum 5.000kr til 15 arrangementer. Målgruppen var unge mennesker 
i alderen 14-18 år. 

 

Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder 

hvem har været 

samarbejdspartner 

Efterskoleforeningen har i 2020 bevilliget 65.000kr til efterskoler, der har 

søgt om at afholde et Europa arrangement. En efterskole måtte aflyse 

grundet Corona og har derfor ikke fået udbetalt bevilliget beløb.  

Frijsenborg Efterskole har afholdt to arrangementer, Ollerup Efterskole, 
Askov Efterskole, Klank Efterskole, Ryslinge Efterskole, Faaborgegnens 
Efterskole, Mellerup Efterskole, Eriksminde Efterskole, Vejstrup Efterskole, 

Vejle Idrætsefterskole og Skovlund Efterskole har enten haft oplæg på 
skolen af Elena Askløf og Peter Laugesen fra www.voreseuropa.dk, eller 
haft Oplysningsforbundet Demokrati i Europa til at spille et af deres EU-

rollespil for hele elevgruppen. Oplæg og rollespil har alle haft fokus på EU 
og Europas unge, som en del af det europæiske fællesskab. Skolerne har 
søgt midlerne i Efterskoleforeningen og efterfølgende selv gennemført 

aktiviteten i samarbejde med voreseuropa.dk eller DEO.  
1. Ollerup Efterskole: 
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2. Skovlund Efterskole 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

Aktivitet 1  

Arrangementer om EU 

og det europæisk 

fællesskab 

Afrapportering 

3. Vejstrup Efterskole 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

Aktivitet 1  

Arrangementer om EU 

og det europæisk 

fællesskab 

Afrapportering 

4. Baunehøj Efterskole 

 
5. Faaborgegnens Efterskole 

 



 

 

Aktivitet 1  

Arrangementer om EU 

og det europæisk 

fællesskab 

Afrapportering 

6. Hårslev Efterskole

 
 

7. Nøvlingskov Efterskole 

 



 

 

Aktivitet 1  

Arrangementer om EU 

og det europæisk 

fællesskab 

Afrapportering 

8. Askov Efterskole 

 

 

 



 

 

Aktivitet 1  

Arrangementer om EU 
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Afrapportering 

9. Eriksminde Efterskole 

 
10. + 11. Frijsenborg Efterskole 
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Aktivitet 1  

Arrangementer om EU 

og det europæisk 

fællesskab 

Afrapportering 

12. Mellerup Efterskole 

 
13. Klank Efterskole 

 
 
14. Vejle Idrætsefterskole 

 



 

 

Aktivitet 1  

Arrangementer om EU 

og det europæisk 

fællesskab 

Afrapportering 

15. Ryslinge Efterskole 

 

 
 

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye formid-

Aktiviteten er reklameret for i en i 2020 nyoprettet Facebook gruppe for 

undervisere på efterskoler, på Efterskoleforeningens hjemmeside, i 

foreningens nyhedsbreve. Skolerne har hver især reklameret for deres 

aktiviteter på Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve til forældre og lokale. 



 

 

Aktivitet 1  

Arrangementer om EU 

og det europæisk 

fællesskab 

Afrapportering 

lingsformer og/ eller 

kommunikationskanaler- 

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået 

antal) 

1.650 unge mennesker i alderen 14-18 år har deltaget i de 15 aktiviteter 

sammen med 45 lærere og skoleledere. Der er grundet Corona ingen 

gæster udefra. 

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 

Elevernes og lærernes kommentarer og rapporter fra de forskellige Europa 

arrangementer vidner om elevernes udbytte af anderledes former for 

undervisning, oplæg og viden udefra i arbejdet om EU og det europæiske 

fællesskab. Vi ønsker bestemt at gentage succesen, da aktiviteterne har 

været en meget stor succes. Det er meget tydeligt at skolernes fokus på 

EU og det europæiske fællesskab i den grad kvalificeres jo mere skolerne i 

et samarbejde med Efterskoleforeningen samarbejder med andre 

organisationer om at skabe perfekte aktiviteter. Midlerne fra Europa-

Nævnet gør i den grad en forskel for den enkelte elevs udbytte! 

 

Aktivitet 2 

Online samarbejde om 
EU og det europæiske 

fællesskab 

Udfyld afrapportering herunder 

Beskrivelse af aktiviteten 

– herunder målgruppen 

1. Skype med Europaparlamentarikerne  

Alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet blev inviteret til at blive 
tilknyttet en eller flere skoler, hvor de en eller flere gange holdt oplæg for 
skolens elever til morgensamlinger og som en del af undervisningen via 
Skype.  

 Ryslinge Efterskole: Christel Schaldemose og Kira Marie Peter-Hansen 
 Rejsby Europæiske Efterskole: Christel Schaldemose, Asger 

Christensen og Peter Kofod 

 Hårslev Efterskole: Karen Melchior og Nikolaj Villumsen 
 Skovlund Efterskole: Christel Schaldemose og Asger Christensen 
 Frijsenborg Efterskole: Karen Melchior 

 Skals Efterskole: Karen Melchior og Pernille Weiss 
 Ranum Efterskole College: Margrete Auken og Pernille Weiss 
 Vinde Helsinge Friskole-Vestsjællands Idrætsefterskole: Christel 

Schaldemose og Morten Løkkegaard 

 BGI Akademiet: Kira Marie Peter-Hansen og Morten Helveg Petersen 
 Han Herred Efterskole: Margrete Auken 
 Silkeborg Gymnasium: Kira Marie Peter-Hansen, Niels Fuglsang og 

Pernille Weiss 
 Holbæk 10.klassecenter: Christel Schaldemose og Morten Løkkegaard 
 Karise Efterskole: Karen Melchior 

 Bagsværd Kostskole og Gymnasium: Karen Melchior, Pernille Weiss, 

Morten Løkkegaard og Nikolaj Villumsen 
 Herning Gymnasium: Kira Marie Peter-Hansen, Niels Fuglsang og 

Pernille Weiss 

 Niels Brock, Det internationale Gymnasium: Morten Helveg Petersen og 
Pernille Weiss 
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 Vejle Idrætsefterskole: Kira Marie Peter-Hansen og Asger Christensen 

 Københavns åbne Gymnasium: Karen Melchior og Nikolaj Villumsen 

 Skanderborg - Odder Center for Undervisning – HHX: Niels Fuglsang og 

Margrete Auken 

 Gladsaxe Gymnasium: Christel Schaldemose, Morten Helveg Petersen 
og Nikolaj Villumsen 

 Højer Design Efterskole: Christel Schaldemose og Asger Christensen 

 IBC International Business College: Peter Kofod og Asger Christensen 

Den danske repræsentation i Bruxelles er yderligere tilknyttet som mulig 

oplægsholder, for de skoler der ønsker det. Skolerne har herudover 
benyttet eTwinning portalen til europæisk online samarbejde med 
jævnaldrende unge. Efterskoleforeningen har assisteret skolerne med viden 
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2. online samarbejde med jævnaldrende elever via eTwinning 
portalen 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Aktivitet 2 
Online samarbejde om 
EU og det europæiske 

fællesskab 

Udfyld afrapportering herunder 

 

Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder 

hvem har været 

samarbejdspartner 

Efterskoleforeningen har formidlet samarbejde med MEP’erne og 

efterfølgende sørget for at MEP’ernes sekretærer og skolens kontaktperson 

blev tilknyttet i forhold til hver af skolerne. Herefter har det været op til 

skolerne at tage kontakt til sekretærerne for at planlægge datoer for Skype 

oplæg. I forhold til eTwinning portalen har Efterskoleforeningen reklameret 

for tilbuddene, og så har det været op til den enkelte lærer at fremlægge 

projekter der passer til egen undervisning. Vi har tidligere forsøgt med 

specifikke projekter men det viser sig hurtigt at skolerne taber interessen 

hvis de ikke selv har ejerskabet. 

Europa-Parlamentetskontor i Danmark har fungeret samarbejdspartner 

sammen med hver af Europa-Parlamentarikerne. Herudover er Den danske 

repræsentation i Bruxelles samarbejdspartner. 



 

 

Aktivitet 2 
Online samarbejde om 
EU og det europæiske 

fællesskab 

Udfyld afrapportering herunder 

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ 

eller 

kommunikationskanaler 

Aktiviteten er reklameret for i en i 2020 nyoprettet Facebook gruppe for 

undervisere på efterskoler, på Efterskoleforeningens hjemmeside, i 

foreningens nyhedsbreve.  

Europa-Parlamentet i Bruxelles er opmærksom på samarbejdet mellem 

danske skoler og danske MEP’ere. 

Skolerne har hver især reklameret for deres aktiviteter på Facebook, 

hjemmeside og nyhedsbreve til forældre og lokale 

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået 

antal) 

Minimum 4.300 unge i alderen 14-20 år har været tilknyttet aktiviteterne. 

Herudover har mere end 75 undervisere været primus motorer for 

aktiviteterne på de enkelte skoler. 

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: 3 

Skolernes tilknytning til danske medlemmer af Europa-Parlamentet er et 

rigtig fint initiativ som skolerne er glade for, selvom de ofte kan været 

udfordret med at finde tidspunkter for oplæg. MEP’erne viser også stor 

interesse for samarbejdet 

eTwinning samarbejdet fungerer fint når den enkelte underviser tager fuld 

kontrol over aktiviteterne. Efterskoleforeningen ønsker ikke at fortsætte 

aktiviteter målrettet eTwinning – der vil udelukkende være tale om 

information og konsulentbistand, hvilket betyder at det fremadrettet ikke 

vil være aktiviteter tilknyttet Europa-Nævnets bevilling. 

 

Aktivitet 3 
EU og det europæisk 

fællesskab i undervisning 

Udfyld afrapportering herunder 

Beskrivelse af aktiviteten 

– herunder målgruppen 

Formålet med aktiviteten er at understøtte skolernes undervisning 

omhandlende EU og det europæiske fællesskab.  

Målgruppen var unge i alderen 14-18 år. 

1. Online kursus om EU for undervisere 
Efterskoleforeningen har i samarbejde med Europa-Parlamentets kontor i 
Danmark arrangeret et online kursus for undervisere den 17.november. 

Oplægsholderne til online kurset var blandt andet Vibe Termansen og Jacob 
Langvad. 
Program: 
09.30 VELKOMST: Europa-Parlamentet i Corona tider 

          v/Anne Mette Vestergaard, kontorchef Europa-Parlamentets kontor  
09.45 Oplev Europa - Europa-Husets besøgscenter 
          v/Karina Skydsgaard og Marie Kjær, Oplev Europa 

10.00 Polen og Ungarn - på kant med demokratiet 
         v/Vibe Termansen, DEO 

10.50 Pause 

11.00 Skype samarbejdet – hvad fungerer og hvordan kan vi lære af  
          hinanden? Best practice, breakout room og efterfølgende opsamling 
11.30 EU aktiviteter/arrangementer/debatter udført af eleverne. Best   
          practice, breakout room og efterfølgende opsamling  



 

 

Aktivitet 3 
EU og det europæisk 
fællesskab i undervisning 

Udfyld afrapportering herunder 

12.00 Pause  
13.00 Hvad har EU lært af Corona-krisen? 

          v/Jacob Langvad, journalist Danmarks Radio  
14.00 Pause 
14.10 Undervisningsmaterialer – erfaringsudveksling. Best practice,  

          breakout room og efterfølgende opsamling 
14.30 EU-info point – erfaringsudveksling. Best practice, breakout room og  
          efterfølgende opsamling 
14.50 EPAS i Danmark 2021-2024 

         v/Jakob Clausager Jensen, Efterskoleforeningen 
15.00 Afslutning 

 

 



 

 

Aktivitet 3 
EU og det europæisk 
fællesskab i undervisning 

Udfyld afrapportering herunder 

2. Webinarer for elever og undervisere 

Efterskoleforeningen har i samarbejde med Dansk Friskoleforening 

gennemført en lang række webinarer omhandlende EU og det europæiske 

fællesskab. Nedenstående webinarer er udelukkende gennemført og betalt 

med midler fra Efterskoleforeningens bevilling. 

Fredag den 20. marts: Corona-krisen og EU, v/EU-korrespondent Jacob 

Langvad  

Onsdag den 1. april: På rejse gennem ungdommens Europa, v/Elena Askløf 

og Peter Laugesen 

Torsdag den 2. april: Får Corona krisen betydning for Brexit? v/Jacob 

Langvad, EU-korrespondent 

Fredag den 3.april: EUs Coronakrisehåndtering, med særlig fokus på EUs 

indre marked, v/Christel Schaldemose, Medlem af Europa-Parlamentet for 

Socialdemokratiet 

Mandag den 6. april: EU under angreb fra Corona, v/Morten Løkkegaard, 

Medlem af Europa-Parlamentet og gruppeformand for Venstre i EU 

Tirsdag den 7.april: EU-udfordringen, v/Peter Kofod, medlem af Europa-

Parlamentet for Dansk Folkeparti. 

Onsdag den 15. april: På rejse gennem ungdommens Europa, v/Elena 

Askløf og Peter Laugesen 

Mandag den 20.april: EU-udfordringen, v/Asger Christensen, medlem af 

Europa-Parlamentet for Venstre 

Tirsdag den 21.april: EU-udfordringen, v/Pernille Weiss, medlem af Europa-

Parlamentet for Konservative  

Onsdag den 22.april: EU-udfordringen, v/Niels Fuglsang, medlem af 

Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet 

Torsdag den 23.april: EU-udfordringen, v/Kira Marie Peter-Hansen, medlem 

af Europa-Parlamentet for SF 

Tirsdag den 17. november: Demokratiets tilstand i Polen og Ungarn, v/Vibe 

Termansen, analytiker i DEO 

Tirsdag den 17. november: Hvad har EU lært af Corona-krisen? v/ Jacob 

Langvad, EU-korrespondent for DR 
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Aktivitet 3 
EU og det europæisk 
fællesskab i undervisning 

Udfyld afrapportering herunder 

Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder 

hvem har været 

samarbejdspartner 

Aktiviteten blev gennemført i samarbejde med Europa-Parlamentets kontor 

i Danmark, Oplysningsforbundet Demokrati i Europa (DEO) samt en lang 

række MEP’ere og andre oplægsholdere for at sætte fokus på EU og det 

Europæiske samarbejde i undervisningen. 

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ 

eller 

kommunikationskanaler 

Aktiviteten er reklameret for i en i 2020 nyoprettet Facebook gruppe for 

undervisere på efterskoler, på Efterskoleforeningens hjemmeside, i 

foreningens nyhedsbreve.  

Europa-Parlamentet i Bruxelles er opmærksom på samarbejdet mellem 

danske skoler og danske MEP’ere. 

Skolerne har hver især reklameret for deres aktiviteter på Facebook, 

hjemmeside og nyhedsbreve til forældre og lokale 

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået 

antal) 

1.624 elever og 189 undervisere har deltaget i aktiviteten. 

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 

Webinarerne har været en meget stor succes og skolerne har flittigt brugt 

webinarerne til at kvalificere undervisningen om EU. Webinarerne har 

hovedsageligt fungeret sammen med undervisning før og efter og på den 

måde blevet brugt til at kvalificere EU-stoffet. Underviserne har kunnet 

ønske emne og tidspunkt for udførelse, hvilket en lang række undervisere 

har benyttet sig af. Ikke mindst gymnasier og en række efterskoler har haft 

stor glæde af at kunne ønske specifikke emner. 

 
 

Aktivitet 4 

EU Frirumsdebatter på 

efterskolerne 

Udfyld afrapportering herunder 

Beskrivelse af aktiviteten 

– herunder målgruppen 

Efterskoleforeningen har afholdt fem EU frirumsdebatter og 

undervisningsdage på efterskoler. Hvert arrangement startede med et fire 

timers EU rollespil med skolens elever, og om aftenen blev der afholdt en 

frirumsdebat med indbudte politikere.  

Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder 

hvem har været 

samarbejdspartner 

Efterskoleforeningen ønskede i samarbejde med FIC - Forum for 
International Cooperation og Frirummet at skabe debat om EU-

samarbejdet. Efterskoleforeningen udførte fem EU-dage for at oplyse unge 
om EU samarbejdet gennem rollespil udarbejdet og udført af FIC, med 
efterfølgende åbne EU Frirumsdebatter med indbudte politikere. 
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Program 
18.30 Velkomst og introduktion til 
Frirumsdebatten 

18.40 Runde 1: Fronter 
19.20 Runde 2: Refleksioner 
19.40 Runde 3: Initiativer 

20.00 Tak for i aften 
Debatpilot: Jakob Clausager Jensen, 
Efterskoleforeningen 
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22/10 Tommerup Efterskole 
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Udfyld afrapportering herunder 

 

27/10 Skovlund Efterskole 
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EU Frirumsdebatter på 

efterskolerne 

Udfyld afrapportering herunder 

29/10 Vesterdal Efterskole 
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19/11 Vejle Idrætsefterskole (debatten aflyst grundet Corona – 

rollespillet blev gennemført) 
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10/11 Skals Efterskole 

 

 

 



 

 

Aktivitet 4 

EU Frirumsdebatter på 

efterskolerne 

Udfyld afrapportering herunder 

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ 

eller 

kommunikationskanaler 

Aktiviteten er reklameret for i en i 2020 nyoprettet Facebook gruppe for 

undervisere på efterskoler, på Efterskoleforeningens hjemmeside, i 

foreningens nyhedsbreve.  

Skolerne har hver især reklameret for deres aktiviteter på Facebook, 
hjemmeside og nyhedsbreve til forældre og lokale 

 
Debatterne har været gennemført som Frirumdebatter. 
Frirummet - www.frirummet.org - er et initiativ skabt af de frie skoler 

(efterskolerne, højskolerne og friskolerne). Frirummet vil udfordre de 
traditionelle rammer for debat og styrke den demokratiske samtale borgere 
og politikere imellem. Når man træder ind i Frirummet, træder man ind i et 
debatformat, der definerer, hvordan debatten skal foregå. Debatten består 

af tre runder med to debattører. I den første runde trækkes fronterne op, 
så vi tydeligt kan se, hvori konflikten består, og hvad der er uenighed om. I 
den anden runde skal der reflekteres, tvivles og lyttes, og så skal 

debattørerne desuden forsøge at finde ud af, hvad de har tilfælles. I tredje 
runde skal både debattører og deltagere i fællesskab forsøge at finde frem 
til initiativer og løsninger, store som små, der kan bringe os videre. 

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået 

antal) 

638 elever og 27 undervisere 

Vi havde regnet med flere deltagere, men grundet Corona og 

forsamlingsforbuddet var der ingen gæster udefra. 

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: 4 

Rollespillet udført i samarbejde med FIC var virkelig godt og skolerne var 

meget tilfredse med spillet. Alle skoler evaluerede kvaliteten og elevernes 

udbytte helt i top. Det samme gjaldt debatterne som formåede at skabe et 

spændende rum og en fin dialog om EU samarbejdets fordele og ulemper 

set fra forskellige synspunkter. 

I forhold til debattører til debatten var det yderst svært at holde på 

tilmeldte debattører. Både grundet Corona og travle kalendere var der 

meget stor udskiftning op til de enkelte debatter.  

Vi var yderst tilfredse med at alle aktiviteter kunne gennemføres som 

planlagt – kun en af debatterne måtte aflyses, men alle rollespillene kunne 

gennemføres som planlagt. 

Desværre kunne skolerne grundet forsamlingsforbuddet ikke invitere 

gæster udefra af hensyn til Corona. 

 


