Aktionsuge 2019

Lokale events i Aktionsugen 2019
Påvirk debatten – skriv et debatindlæg eller læsebrev
Et debatindlæg skal skabe debat. Det må derfor gerne forarge og/eller inspirere til
handling og forandring. Debatindlæg er vigtige for demokratiet, da de udfordrer måder, vi
gør ting på. Skriv et debatindlæg og vær med til at skabe forandring i samfundet.
Her kan du få hjælp til, hvordan I skriver et godt debatindlæg:
https://indidansk.dk/debatindlaeg-skrive
Et læserbrev er et kort indlæg i et medie. Et læsebrev indeholder et synspunkt på ét
bestemt emne. Ofte er det en kritik af, at tingene er på en bestemt måde. De kan handle
om alt fra samfundsproblemer til personlige irritationer. Nogle læserbreve er både
oplysende og fulde af gode argumenter, andre læserbreve udtrykker udelukkende helt
personlige følelser. Læserbreve skrives af almindelige borgere og sendes til aviserne. Lad
eleverne skrive deres eget læserbrev eller skriv et samlet, hvor klassen er fælles afsender.
Send debatindlægget eller jeres læserbrev til de lokale medier i jeres område.
Refleksionsspørgsmål:






Hvorfor er skolen vigtig for dig og dine kammerater? Hvad får du ud af at gå i skole
- både personligt og fagligt?
Hvad kan man bruge skolegang til?
Hvorfor er uddannelse og skolegang vigtigt globalt? Og personligt?
Hvad er det vigtigste ved en god uddannelse?
Hvad kunne politikerne gøre bedre ved jeres skole og generelt i Danmark og resten
af verden?

Skriv breve til jeres lokale folketingskandidater
Når valget er udskrevet, vil I kunne finde en liste med kandidaterne i jeres område.
Lad eleverne skrive et brev til de opstillede kandidater. Eleverne kan ytre sig om, hvorfor
de synes, at alle verdens børn har ret til en god skole, og bede politikeren om svar på,
hvad han/hun vil gøre for at få alle verdens børn i en god skole.
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Lav en kampagne
Lad eleverne lave en online kampagne, der fortæller omverdenen om, hvorfor vi skal
hjælpe ALLE børn i en god skole.
Start med at lade klassen reflektere over, hvem de gerne vil nå med deres kampagne: Den
brede befolkning med henblik på at oplyse? Deres forældre? De andre elever på skolen?
Politikerne med henblik på at præge deres beslutninger? Eller…..
Når eleverne har valgt deres målgruppe, kan klassen deles op i mindre grupper, der hver
især producerer indhold til kampagnen. I kan f.eks. lave følgende:




Små videoer. I kan finde film og billeder til fri afbenyttelse her:
https://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/se-billeder-fra-colombia/. Videoerne kan
evt. klippes i værktøjer i SkoleTube: https://heleverdeniskole.dk/til-laereren/lavboger-film-og-spil/
Grafiske elementer. Find billeder der kan være med til at illustrere jeres budskab og
skriv et slogan, budskab eller…. på billedet.

Lad eleverne lave en plan for, hvordan kampagnen skal rulles ud: Hvordan kommer de ud
med deres budskaber? Og hvem får de til at hjælpe sig med at sprede budskabet.
Eleverne kan tænke over:




Hvem kan klassen få til at dele og sprede deres budskab?
Hvordan indholdet kan deles på sociale medier og andre steder?
Har klassen nogle kontakter til kendte, der kan være med til at sprede deres
budskaber?

Find inspiration til jeres budskaber på Oxfam IBIS (https://oxfamibis.dk/) og Red Barnets
(https://redbarnet.dk/)hjemmesider.
Hvis I vælger at bruge sociale medier til klassens budskaber, så brug
#UddannelseForAlle
I kan evt. også bruge #uddpol – som mange politikere, der interesserer sig for uddannelse
følger.
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Arrangér et vælgermøde
Et vælgermøde er typisk en paneldiskussion mellem politikere fra flere forskellige partier
og med et publikum, som stiller spørgsmål.
Lav jeres eget vælgermøde på skolen, hvor enkelte eller grupper af elever repræsenterer
forskellige syn på, hvorfor uddannelse er vigtigt. Inviter andre klasser eller elevernes
forældre til at være publikum. I kan også kaste jer ud i et rigtigt vælgermøde, hvor I
inviterer lokale politikere.
Lad de forskellige repræsentanter præsentere deres synspunkter og argumenter. Afsæt en
fast tidsramme til hver præsentation. Præsentationerne skal ikke være for lange, da det er
vigtigt hurtigt at komme til den del, hvor publikum stiller spørgsmål.
Forbered spørgsmål til panelet - Idéer til spørgsmål:
-

Hvad gør du for at sikre, at alle børn i XX kommune får en god uddannelse
Hvad mener du, er det vigtigste ved en god uddannelse
Hvad kunne politikerne gøre bedre ved skolerne i XX
Hvad kan du gøre for at hjælpe til, at børn i resten af verden også kommer i en god
skole
Hvad har uddannelse betydet for dit eget liv/ hvordan ville dit liv se ud, hvis du ikke
havde fået en uddannelse

