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Kort rapport om forløbet: Smagen af EU er en program serie af 9 programmer 

produceret i skolekøkkenet hos Giersing Realskole i Odense C. 
Programmerne er blevet udsendt på kanal 98 til hele Fyn - og 

efterfølgende er de blevet uploaded til Youtube og delt ud.  I 
hvert program er en aktiv politisk gæst blevet inviteret 
indenfor for i studiekøkkenet, for at kokkerere mens vi 

snakker om EU. Undervejs er der blevet stillet quiz spørgsmål 

som har betydning for den endelige ret - quizzen er baseret på 

en forudgående voxpop hvor vi har indhentet spørgsmål.  I 
forberedelserne til produktionen har der været udfordringer 

med lån af studiekøkken og den travle politiske periode, 
herunder kommunalvalget, gjorde at det var et større 

puzzlespil at passe time planerne med hvornår politkerne 

havde tid samt hvornår vi havde et køkken til rådighed.   Vi 

har efterfølgende evalueret forløbet med vores unge frivillige 
og ansatte som alle har lært noget om både produktion og en 

masse om EU som var viden der forud for programmet ikke 

var tilgængelig for dem.  I programmet har vi haft både pro-

EU samt EU-skeptikere med som I foreslog.   

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Alle aktivitetsmål er opnået - der er blevet produceret 9 TV 
programmer af “Smagen af EU” 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

Programserien har været gennemsyret af de forskellige 
politikers både personlige samt partimæssige ståsteder ift. EU. 

Programmet sigter at formidle viden og at skabe interesse om 
EU for unge. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Giersing Realskole 

 

C2: Radio/TV/Web 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 9 programmer 

Deltagere Jesper Pilegaard Kristensen Emilie Søndergaard 

Christiansen Anne Skau Styrishave Thomas Skjold 

Jacobsen Melanie Celin Jørgensen Casper Rauff Jonas 

Hulgaard Ammundsen Sia Leth Hauritz Christian 

Kromann Kasper Solberg Jesper Kiel Jane Heitmann 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

Kanal 98, LokalTVFyn - kl 16.30 som nyproduceret udsendelse 

og efterfølgende genudsendt minimum 4 gange 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

https://youtu.be/lHzwPlTpLUE - Episode 1 

https://youtu.be/V1SwEwmK4EM – Episode 2  
https://youtu.be/uI2vjiT3sXM – Episode 3 
https://youtu.be/B-UHcspoDTM – Episode 4 

https://youtu.be/QvT-C8GyMUE – Episode 5  
https://youtu.be/xayVL-Tgcj0 – Episode 6  
https://youtu.be/igvPwgujLpw – Episode 7  
https://youtu.be/Vgf8j_XsDEs – Episode 8  
https://youtu.be/6Glmp1na-2g - Episode 9 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