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Kort rapport om forløbet: Projektet "Faglært fremtid i EU" har besøgt fem forskellige byer, 

hvor der både har været besøg på den lokale erhvervsskole og en 

lokal byggeplads. Byerne er Nykøbing Falster, Køge, Holbæk, 

Slagelse og Ringsted. På erhvervsskolerne har projektet haft en 

central placering i kantinen, således at alle elever, lærere og 

ledelse har været præsenteret for konferencen om europas 

fremtid, fået viden om EU og haft mulighed for at drøfte 

dilemmaer og give deres mening til kende i en murerspand, hvor 

holdninger er blevet samlet op. På de lokale byggeplaser, har der 

være lange drøftelser i skurvognen, hvis besøget var i 

frokostpausen. Alternativt blev arbejdrene på pladsen samlet om 

et stykke kage, hvorefter der blev drøftet, hvilken retning EU bør 

tage i fremtiden. Afslutningsvis summeres de faglærte deres 

holdninger op på postits, som blev smidt i den medbragte 

murerspand. Alle holdninger er blevet samlet op efter hvert 

besøg på erhvervsskoler og byggepladser og skrevet ind i den 

digitale platform for konferencen for europas fremtid.  

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Aktivitetsmålene er opfyldt til fulde. Projektet har besøgt fem 

byer, hvor der både var besøg på erhvervsskoler og 

byggepladser. På de fem erhvervsskoler, har projektet haft en 

central placering, med deltalgelse af ca 200 elever pr sted. På 

byggepladserne har der været mellem 10 - 50 deltagere pr plads. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Projektet har lavet informationsmateriale og plakater med fakta 

og dimmaspørgsmål. Med det afsæt har de faglærte drøftet EU's 

fremtid med et særligt fokus på værdier, klima og en retfærdig 

og social økonomi.  

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Der har været sparring med 3F og samarbejde med 

erhvervsskolerne på Sjælland og Lalland/Falster. 

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 10 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Udfyld oplægsholdere 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

1000 samlet 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Deltagergebyr?  0 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Der er annonceret bredt i målgruppen i samarbejde med de 

lokale erhvervsskoler, som har delt det i deres netværk og 

internt.  

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

På erhvervsskoler i Nykøbing Sjælland, Ringsted, Køge, Slagelse 

og Holbæk samt byggepladser i de samme lokalområder.  
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