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KURSER FOR
UNGDOMSUDDANNELSER
Medborgerskab, retorik, konflikthåndtering, 
økonomi, FN’s 17 Verdensmål



KURSER FOR 
UNDERVISERE OG 
LEDERE 
KICKSTART DE 17 VERDENSMÅL PÅ SKOLEN
Inviter skolens personale til at arbejde med 
verdensmålene og få redskaber og konkrete 
eksempler på, hvordan I integrerer målene i 
undervisningen. Modtag gratis kompendium 
med overblik over tilgængelige materialer 
og kom godt fra start. 

NORMKRITISK PÆDAGOGIK FOR ALLE 
Få kendskab til samtidens begreber om 
køn, identitet, minorisering og normer. 
Med film og debat drøfter vi ledere og 
personales håndtering af nye normer i 
læringsfællesskaber, hvor alle kan være 
dem, de er. 

STUDIEREJER TIL SYDAFRIKA 
Oktober 2020:  
Sydafrika – The Rainbow Nation 
Februar 2021:  
Sydafrika – Fra apartheid til demokrati 

Vil du lære dine elever at komme ud med deres 
budskaber og blive eksperter i præsentationer 
og eksaminer? På dette kursus lærer eleverne 
at bruge retorikkens redskabskasse, så de kan 
målrette deres kommunikation. 

RETORIKKURSUS –
FRA TEORI TIL PRAKSIS
Alle fag

Styrk relationskompetencerne i klassen. 
Samarbejdsøvelser og konkrete redskaber 
ruster eleverne til at håndtere indre 
og ydre konflikter i projektarbejde og i 
elevernes videre uddannelses- og arbejdsliv. 

Alle fag

KONFLIKTHÅNDTERING

Undgå luksusfælden – forbered eleverne 
på fremtidens valg om privatøkonomi og 
forsikringer. I et specielt udviklet brætspil 
møder eleverne virkelighedens dilemmaer, 
mens de dyster om at træffe økonomiske 
valg. 

FAT OM FINANSERNE
Matematik, erhvervsøkonomi

I en tid hvor nationalisme, ulighed og fake 
news fylder, sætter rollespillet fokus på 
håndtering af internationale kriser. Lad 
eleverne forhandle i en ustabil verden, der 
kalder på fred og bæredygtige løsninger. 

FREDS- OG 
KONFLIKTSPILLET
Samfundsfag, historie, dansk

KOM I GANG MED 
VERDENSMÅLENE PÅ 
JERES SKOLE
Ungdomsbyen koordinerer et dansk netværk 
om verdensmål for grundskoler og ungdoms-
uddannelser. Vi har flere års erfaring med at 
integrere verdensmålene i undervisning.  

Vi hjælper jer med at komme godt fra start, 
så FN’s verdensmål bliver til jeres mål.  

Læs mere om vores pædagogiske sparring 
samt kurser for lærere på vores hjemmeside. 



MOD PÅ 
MEDBORGERSKAB? 

Det kræver stort mod at være ung i dag. 
Verden er grænseløs og valgene uendelige. 

Ungdomsbyen ruster elever til at tage 
aktive og bæredygtige valg, som skaber 
værdi for dem selv og andre.  

Book et kursus hos os, så giver vi gratis 
frokost – vi kommer også ud i hele landet. 

Find tilbud og priser på Ungdomsbyen.dk. 
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