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Vi har valgt at inddrage eleverne/kursisterne fra den første dag med at besøge dem i deres vante omgivelæser og trygge rammer, derfor har vi afholdt intromødrene på 

deres respektive skoler. 

Intromøderne indeholder to vigtige del: En ultra kort fortælling om projektet samt en aktiv inddragelse med brainstorming. Vi havde påforhånd formuleret nogle spørgsmål, 

der skulle hjælpe os med at finde elevernes interesse i forbindelse med udvikling og afvikling af debatmøderne. 

Sproget til at kommunikere med unge skal tilpasses alt efter om, de går på den ene skole eller den anden, og hvilke aldersgruppe de er. Brugen af korte sætninger og 

budskaber samt ”ikke alt for komplicerede” ord og begreber er en nødvendighed. 

Efter intromøderne er det vigtigt med en forventningsafstemning og afklaring på hvad eleverne/kursisterne synes om intromøderne. Det gøres i samarbejde med lærerne, 

der tager spørgsmålet op i klassetimerne. Lærerne afrapportere tilbage til projektledelsen via e-mail, som vi har kaldet små evalueringer. Vi har været lydhørt over forskellige 

input og fortaget justeringer i forhold til de kommende og fremtidige møder. 

Vi er imødekommet elevernes forslag angående temaer og debattører i det omfang som økonomien tillader – altså efter at have undersøgt priserne på de forslåede 

personer.  

På alle møderne har vi spurgt eleverne og kursisterne om deres direkte deltagelse i projektet i form af at hjælpe os med forskellige aktiviteter i projektet blandt andet at sidde 

i en debatpendel, at være med til at formidle projektet ud til andre eller at stå model for i forbindelse med projektets markedsføringsmaterialer.  Metoden virker næsten altid! 

Det er altid godt at inddrage den rette samarbejdspartner sparingspartner, som vi ikke normalt arbejder sammen med. I vores tilfælde har samarbejdet med Dansk 

Ungdoms Fællesråd/DUF og lokalpolitiske ungdomsorganisationer båret frugt.  

Unge politikere er stærke medspiller i processen. Derfor er det vigtigt med en direkte kontakt både via e-mail og telefonsamtaler for at sætte dem i projektets formål og mål 

samt deres rolle i debatarrangementerne. For politiske partier se opdelingen herunder. 

Alle aktiviteterne er foregået i dagtimerne inden for projektdeltagernes officielle åbningstider. 

På selve møderne blev unge spurgt om deres mening i forhold til temaet før og efter hver debat. Det gør timerne mere spændende og mere vedkommende, når de skal 

tage stilling til et konkret emne. 

Det er vigtigt at have en ordstyrer, der kan lede processen evt. en journalist. Gerne samme person/journalist i et sammenhængende forløb. 

Her kan der ses en smagsprøv for Debat fra d. 25.11.15: https://youtu.be/nB_F2AcjolY 

Programmerne indeholder: 1½ timers forløb med velkomst og rundvisning på biblioteket med efterfølgende debat. For plakat og dagens program se opstillingen herunder. 

https://youtu.be/nB_F2AcjolY
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Resultater 

Aktiviteter ved debatdelen April 2015-december 2015 Odense Antal deltager 

 
 

Ungdomsuddannelser/biblioteker 

 
Introer + Brianstorm  

 
debatarrangementer 

 
I alt 

VUC-Odense, Odense Bibliotekerne 30 40 70 

Elsesminde Odense, Odense Bibliotekerne 25 40 65 

VUC og Elsesminde, Odense Bibliotekerne - 70 70 

I alt 55 150 205+ 9* 
(214) 

 
Frivillige: 9 unge som frivillige i projektet: 1 fra VUC, 1 fra Elsesminde, og 7 fra lokalpolitiske ungedomsorganisationer: Venstre, Enhedslisten, Liberal 

Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, det Konservative Folkeparti.  

Den enkelte aktivitet: 

Intro/Brainstorming og debat: Unge fra Elsesminde produktionshøjskole inddrages: 

April og juni 2015 
Intro/Brainstorming:  d. 20. april 2015: 13-15: Møde med 25 unge på produktionshøjskole 
 

 

 

Intro/Brainstorming og debat: Unge fra VUC-Odense inddrages: 

April og juni 2015 
 

Intro/Brainstorming: d. 29. april 2015: 13-15: Møde med 30 unge fra VUC-
Odense 
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Unge fra Elsesminde produktionshøjskole møder 
Alaa og Nibras d. 25. juni 2015: 13-15 

Debat I: At arbejde for unges rettigheder Det første debatarrangement Mød med Alaa og 
Nibras fra Vollsmoses Ungdomsråd + biblioteksorientering, Antal deltager: 40 Sted: Odense 
Bibliotekerne 

 

Unge fra Elsesminde produktionshøjskole debattere med unge 
politikere d. 14. september 2015: 13-15: 

Debat II: ”HUNDELOVEN” og ”VÅBENLOVEN”:  Lokale unge politikere 
debatterer med unge fra produktionshøjskolen + biblioteksorientering antal 
deltager: 40 Sted: Odense Bibliotekerne 

 

 

Unge fra VUC-Odense debattere med unge politikere  
d. 26. oktober 2015: 13-15: 

 
Debat III: ”HUNDELOVEN” og ”VÅBENLOVEN”:  Unge politikere debatterer med unge fra 
VUC + biblioteksorientering antal deltager: 40 Sted: Odense Bibliotekerne 

 

Unge fra VUC og Elsesminde debattere med unge politikere  
d. 25. november 2015: 13-15: 

Debat IV: ”HUNDELOVEN” og ”VÅBENLOVEN”:  debatterer med unge fra 
produktionshøjskolen + biblioteksorientering antal deltager: 70 fra både 

VUC og Elseminde, Sted: Odense Bibliotekerne 

 

For billederne og mere se Facebooksiden: https://www.facebook.com/groups/1403769543276797/ + Projektbanken: http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/ta-nu-stilling-meningsdannelse-pa-bibliotekerne
    

https://www.facebook.com/groups/1403769543276797/
http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/ta-nu-stilling-meningsdannelse-pa-bibliotekerne
http://projekter.kulturstyrelsen.dk/projekt/ta-nu-stilling-meningsdannelse-pa-bibliotekerne

