
Møde med de unge på VUC-Odense - Demokrati, Guf og gode idéer           kkal  
                         VUC-Odense d. 29. april 2015 

Dagens program: Kort referat 

- Tak for vi må komme og tak for I vil være med til at møde os og deltager i projektet: Ta´ nu 

stilling    Ved Kambiz 

- Præsentation af os selv   Ved Vita, Georgios, Charlotte og Kambiz 

- Tages udgangspunkt i de unges erfaringer:  Ved Kambiz 

- En kort præsentation af projektet:  Ved Kambiz 

Et samarbejdsprojekt mellem produktionshøjskole, VUC-Odense, Odense dramaskole og 

bibliotekerne 

Vi vil gerne gennemføre to form for aktiviteter for jer i samarbejde med jer: 

o Debatarrangement 

o Debatteater 

Med disse ord vil jeg gerne give ordet til min kollager Charlotte, der vil underholde jer med at stille 

nogle spørgsmål for at komme til jeres gode idéer: Og der kom følgende ved alle + de unge: 

Til sidst: Opsamling tak for deltagelse 

 

1. Hvilke emner & temaer kan debatteres ved debatarrangementer for unge? 

o Stem ud (Løbende vurdering af de folkevalgte) 

o Arbejdsløshed/lærepladser   5 stjerner 

o Miljø/offentlig trafik 

o Fri bevægelse mellem EU-lande 

o Forbindelsen til Tyskland  1 stjerne 

o Antinarko-politik:    10 stjerner 

Behandling > <Straf Diskussionen om fri Hash  

 

2. Hvem skal være med til at diskutere i debatpanelet? (Paneldeltager) 

o Unge politisk interesserede med meninger 5 stjerner 

o Unge med erfaringer fra studie, kontanthjælp 8 stjerner 

o Politikere der ved noget om økonomi (den økonomiske krise) 1 stjerne 

o Yahya Hassan 

o Top politikere 

o Joakim B. Olsen 

o Ukendte unge politikere, EU politikere  2 stjerne  

o SF-politikere, unge i erhvervsuddannelse 

o DF-parti Pia K    3 stjerne 

o Tobias Dybvand 

o Mick Ø    2 stjerne 

 

3. Hvilke aktiviteter/indslag skal debatarrangementerne bestå af? (Form) 

o Oplæg rettet med unge   4 stjerner 

o Fad øl     2 stjerner 

o Start med buffet (Sundt)   

o Musik (for unge/pop)    1 stjerne 

o Komiker-stand up (Linda P)   1 stjerne 

o Snack 

o Brug ikke unødvendige penge evt. kaffe/te/vand/frugt 8 stjerner 

 

4. Hvem vil være god til at styre et debatarrangement? (Ordstyrer) 

o Kendte journalister fra TV/ DR Clemens 12 stjerne 

o Henrik Qvortrup 

o Kendte kendisser: Linse:   2 stjerner 

o Unge politikere 

o Anders Fogh 

o Poul Nyrup 

o Blackman    1 stjerne  


