Alle de forskellige øvelser,
vi lavede, var meget
anderledes og rigtig sjove.

Det, at jeg hørte de andres
historier om dem selv, gjorde, at
jeg tænker anderledes om dem nu.
Jeg forstår dem bedre.

Jeg blev overrasket over, at
der er så mange, som gerne vil
gøre noget for fællesskabet.

Elevcitater fra Kirsebærhavens Skole

Har I medborgerskab i højsædet på skolen, eller vil I gerne styrke jeres
fokus på aktivt medborgerskab, demokrati og stærke fællesskaber?
Vi skræddersyer et forløb på baggrund af jeres behov og hverdagen på
jeres skole. Forløbene har fokus på demokratisk medborgerskab og
inkluderende fællesskaber med inspiration til interaktive øvelser og
offentlig aktionslæringsforløb.
Indsatsen er et partnerskab mellem Mellemfolkeligt Samvirke, Ungdomsbyen og interesserede københavnske folkeskoler, initieret af
Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune (BUF).
Deltagelse er finansieret af BUF, og derfor er det gratis for Københavnske folkeskoler.
Som skole forpligter I jer til, at ledelse og relevante lærere deltager i
forberedelse, afvikling og evaluering, samt at I deltager på et videns
delingsseminar med andre deltagende skoler.

Hvad handler det om?

Indsatsen består af tre elementer: Skræddersyede undervisningsforløb,
undervisningsmateriale samt en vidensdelingskomponent.
Skræddersyede skoleforløb: Folkeskoler i København har mulighed
for at indgå i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen om et skræddersyet forløb, som udvikles med udgangspunkt i
jeres skoles behov og hverdag. Hvert forløb består af en forandringsstrategi og et undervisningsforløb, herunder eksterne kursustilbud til
lærere og elever. Indsatserne forankres på skolerne, så de aftalte forløb
i en relevant form spiller ind i jeres videre arbejde med emnerne. I kan
se konkrete eksempler på forløb i slutningen af denne flyer.
Undervisningsmaterialet består af en række øvelser, cases og aktionsforslag. Undervisningsmaterialet er struktureret i en underviserguide,
en vifte af øvelser i drejebøger og forløbsforslag til inspiration. Undervisningsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på mitbuf.kk.dk, klar
til at downloade og bruge i undervisningen.
Vidensdeling: Hvert halve år arrangerer Mellemfolkeligt Samvirke
og Ungdomsbyen en faglig opsamling for lærere og udvalgte elever fra
de deltagende skoler. Formålet er at sikre vidensdeling og netværk på
tværs af skolerne. Hertil vil der være et eksternt fagligt input, udvalgt
på baggrund af ønsker fra de deltagende skoler.

Hvorfor denne indsats?

Indsatsen er en del af Københavns kommune strategi for at forebygge
radikalisering. Strategien er bygget op af tre niveauer: Det forebyggende, det foregribende og det indgribende. Denne indsats hører under
det forebyggende. Det indgribende niveau er rettet imod unge, som
er aktive i ekstremistiske miljøer, og det foregribende retter sig mod
sårbare unge, der anses for at være i risiko for radikalisering.
Det forebyggende niveau er kendetegnet ved at have fokus på en bred
målgruppe – alle elever – og løftes blandt andet i skoler og fritidsinstitutioner. Formålet er, at styrke de unges sociale kompetencer,
kritiske tænkning, samfundsengagement og ansvarsbevidsthed.
Se ekspertgruppens rapport på København Kommunes hjemmeside.
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Hvordan kunne et
samarbejde se ud?

Det er centralt for indsatsen, at den tilrettes og understøtter jeres praksis
på skolen og kan blive et afsæt for at styrke jeres arbejde med fællesskab
og medborgerskab. Et samarbejdsforløb kan således se ud som følger:

Rammesætning

1 Et indledende møde mellem Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen (MSUB), skoleledelsen samt lærere, som ledelsen
vurderer er vigtige for at forankre forløbet. Her kortlægges skolens
udfordringer og potentialer i indsatsen. Målgruppen udvælges og
der fastsættes succeskriterierne og udarbejdes en forankringsstrategi.

Design og planlægning

2 MSUB udarbejder et forslag til et konkret forløb på skolen på baggrund af første møde og i sparring med skolens ledelse og udvalgte
lærere.
3 MSUB afholder en workshop, hvor lærergruppen bliver introduceret til og sparrer på forløbet og undervisningsmaterialet. Herefter
får I mulighed for at rette den konkrete undervisning til og udbygge efter ønske, så den passer til den relevante elevgruppe. Der vil
være mulighed for at sparre med MSUB undervejs.

Undervisningsforløb

4 Opstartsworkshop: MSUB afholder en indledende workshop for
eleverne på skolen. Her introduceres eleverne til forløbet, dets
formål og målsætning.
5 Undervisning: Lærerne gennemfører deres undervisning ud fra
det tilpassede undervisningsmateriale, som det passer til deres
undervisningsplaner og den overordnede målsætning. MSUB kan
facilitere elementer af undervisningen efter aftale.
6 Formidling: Undervisningsforløbet munder ud i, at eleverne selv
udvikler konkrete initiativer, som kan fremme medborgerskab og
fællesskab på deres skole og/eller i deres nærmiljø.

Opsamling

7 Elevworkshop: Fokus på, at eleverne får evalueret forløbet, deres
læring, og hvad de tager med videre. Faciliteres i samarbejde mellem lærerne og MSUB.
8 Lærerworkshop: Lærerne evaluerer forløbet, og der samles op på
forankringsstrategien for skolen. Faciliteres af MSUB.
9 Elevfokusgrupper: MSUB faciliterer 2-3 fokusgrupper med elever,
som en udviddet evaluering af forløbet.
10 Opsamlingsmøde mellem skolens ledelse, kernelærere og MSUB,
hvor der samles op på forankringsstrategien, de opstillede mål og
samarbejdet evalueres.
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Vidensdeling 11 MSUB faciliterer et seminar for lærere og udvalgte elever fra de
deltagende skoler. Alle skoler, som har deltaget i et forløb, vil
præsentere deres erfaring på seminaret. Seminaret er en mulighed
for at danne netværk og vidensdele på tværs af skolerne. Dertil vil
seminaret til dels indeholde et eksternt fagligt input.

Hvordan kan et under
visningsforløb se ud?

Eksempel 1:

Hvert forløb skræddersyes til skolens mål og praksis. I det følgende
præsenteres nogle eksempler på forløb til inspiration. Forløbene er
typisk tværfaglige og rettet til udskolingen. Hvert forløb støtter særligt
op om udvalgte Fælles mål. Dertil, er hver øvelsesrække udstyret med
konkrete Færdigheds- og vidensmål. For overskuelighedens skyld er
der taget udgangspunkt i samfundsfag for 9. klasse.

Fællesskab og Ansvar

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Mandag

Opstartsworkshop

Venskab og
mobning

Andres mening
om fællesskaber
(Interviewøvelse
i lokalområdet)

Hvorfor historie
fortælling?

Historiens helte

Forberedelse

Min kulturelle
rygsæk

Stereotyper og
fordomme

Årsager og
konsekvenser af
eksklusion

Min historie

Hverdagens helte

Aktion

Værdier i
fællesskaber

Fordomme og
fjendebilleder

Vores fælles
værdier

Vores historie

Vi planlægger
en aktion

Evaluering

Kompetenceområder: Dette forløb støtter særligt op om arbejdet
med: Sociale og kulturelle forhold, ligesom samfundsfaglige metoder
og politik berøres.
Jeg synes forløbet om fordomme
og stereotyper fungerede godt
med 9. klasserne. Eleverne var
super engagerede undervejs.
Her et par uger efter, har vi
kørt et forløb om pressefotos
og der kunne jeg mærke på
dem, at de kunne bruge nogle
begreber som de ikke ville
have kunne brugt ellers.

Citat af Malene Nelander Niemeier,
lærer på Kirsebærhavens Skole
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Beskrivelse: Forløbet strækker sig over seks dage, hvor deltagerne fra
forskellige vinkler arbejder med værdifællesskaber, inklusion/eksklusion, og hvordan man selv kan tage ansvar for at styrke fællesskaber.
Ugen faciliteres af lærerne. Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen faciliterer en opstartsworkshop, en temadag om historiefortælling
som værktøj til at styrke fællesskaber og motivere andre til at tage
ansvar, samt evaluering og forandringsprocessen med hhv. elever og
lærere. Dertil vil MSUB være tilgængelige på skolen til sparring og
feedback til lærerne efter behov.

Eksempel 2:

Demokrati og deltagelse

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Opstartsworkshop

Styreformer og
deltagelse

Historiens helte

Hverdagens helte

Planlægning

Demokrati og
deltagelse

Forberedelse af
talkshow

Forberedelse af
Retssag

Den demokratiske
samtale

Afholdelse af
workshop

Demokrati og
rettigheder

Medborgerskabs-
talkshow

Retten er sat

Planlæg en
workshop for en
anden klasse

Debrief og
 valuering
e

Kompetenceområder: Dette forløb støtter særligt op om arbejdet
med samfundsfaglige metoder, samt politik.
Beskrivelse: Forløbet strækker sig over 5 dage, for eksempel en dag
om ugen over fem uger. Deltagerne arbejder gennem cases og deltageraktiverende øvelser med demokrati og deltagelsesformer, samt
hvordan den enkelte kan tage ansvar. Gennem rollespil og formidlingsøvelser danner deltagerne holdning til rettigheder og medborgerskab. Forløbet afsluttes med, at deltagerne sammen skal designe
og afvikle en workshop. Det kan være for en anden klasse eller en del
af et forældremøde. Her skal de både tage beslutning om tema for
workshop og vælge imellem de formidlings- og dialogformer, som de
er blevet introducerede for gennem forløbet. Forløbet faciliteres af
lærerne i samarbejde med MSUB’s undervisere.
Andre forløbseksempler kunne fokusere på:
•
•
•
•
•
•
•

Den kritiske mediebruger
Fællesskaber, minoriteter og diskrimination
Kulturforståelse og konflikthåndtering
Hvad er danskhed?
Globalt medborgerskab og verdensmål
Vi laver en kampagne
Vi er stærke, fordi vi er forskellige (styrken ved at være
en mangfoldig folkeskole)
• Vores stemme: Demokrati, indflydelse og ungeråd
• Retfærdig skat: Økonomi og globalisering
Forløbene tilrettes jeres kontekst, både i form, omfang og tema.
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Mere om organisationerne bag

Mellemfolkeligt Samvirke arbejder for et frit og inkluderende
samfund, hvor alle unge har mod til og muligheder for at handle som
aktive medborgere. Det gør vi ved at facilitere, at unge får konkrete
erfaringer med demokratisk deltagelse for eksempel gennem ungeråd,
rettighedsbaserede kampagner og international solidaritet. Det gør vi
også ved at tilbyde en række kurser og uddannelsesforløb for elever
og undervisere; for unge i organisationer og individuelt.
Læs mere på ms.dk
Ungdomsbyen udbyder elev- og lærerkurser, som understøtter undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Ungdomsbyen forbereder eleverne til et demokratisk samfund, så de aktivt er med
til at opbygge en bedre verden. Ungdomsbyens kurser ruster eleverne
til voksenlivet indenfor uddannelsesvalg og økonomi.. Læs mere på
ungdomsbyen.dk

Vil I være med?

Kontakt os til en uforpligtende samtale om muligheden for at være
med.
Simone Hagensen
Mellemfolkeligt Samvirke
sih@ms.dk
Tlf: 7731 0008 eller 2633 8000
ms.dk/kurser
Liselotte Larsen
Ungdomsbyen
ll@ungdomsbyen.dk
Tlf: 4252 0116
ungdomsbyen.dk
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