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KURSER FOR
UNDERVISERE OG
LEDERE
ØKONOMI

DEMOKRATI OG
MEDBORGERSKAB

Matematik, samfundsfag,
uddannelse og job

Dansk, kulturfag, tværfaglig
7.-10. kl., elevråd

MOD PÅ MEDBORGERSKAB
Handler demokrati om andet end stemmeret? Hvordan er man aktiv medborger?
Træn dine elevers demokratimuskel med
aktuelle udfordringer og konkrete øvelser.
Udfordr elevernes egne holdninger og giv
dem mod på medborgerskab.
7.-10. kl., elevråd

GODT SAGT – TAG ORDET I DIN MAGT
Vil du give dine elever talegaver, troen på
sig selv og redskaber til at blive dygtige
debattører? Klæd dine elever på til at stå
foran et publikum og levere et klart og
overbevisende budskab.
8.-10. kl.

FREDS- OG KONFLIKTSPILLET
Lad eleverne forhandle i en ustabil verden,
der kalder på fred og bæredygtige løsninger.
I det store rollespil overtager eleverne
ansvaret for et fiktivt land og skal træffe
svære beslutninger om velfærd, pandemi,
militante modstandsgrupper m.m.

DIGITAL MEDBORGER
Dansk, samfundsfag, håndværk og
design, tværfaglig
8.-10. kl.

TA’ MAGTEN FRA MEDIERNE
Hvor får vi vores nyheder fra og hvem
får taletid i medierne? Styrk elevernes
kritiske blik på mediernes påvirkning af
politik og samfund. Lad dem få øjnene
op for eget medieforbrug og kreativ
rettighedsaktivisme.
7.-10. kl.

NYT
KURSUS!

UD AF SHITSTORMEN
Rejs ind i et digitalt univers, hvor
shitstorms, trolls og hackere
har sat en ung hovedperson
i knibe. Gennem interaktiv
storytelling udfordres eleverne i
cybersikkerhed, sociale koder og
digital kommunikation.

8.-10. kl.

FAT OM FINANSERNE
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.

KICKSTART DE 17 VERDENSMÅL PÅ SKOLEN
Brug FN’s 17 verdensmål til at sætte kursen
mod en bæredygtig skole. Giv personalet
redskaber og konkrete eksempler på,
hvordan verdensmålene bliver en aktiv del af
elevens læring og dannelse – socialt, grønt
og økonomisk.

KONFLIKTHÅNDTERING
Tværfaglig, alsidig udvikling
4.-5. kl.

MÅ VI ALLE VÆRE HER?
Styrk tryghed og trivsel i klassen. Kurset
fokuserer på elevernes sprog og refleksion
om svære emner og følelser. Gennem
øvelser og rollespil lærer eleverne at
håndtere konflikter i fællesskab.
6.-8. kl.

NU
OGSÅ
ONLINE!

HVORNÅR ER NOK, NOK?
Få greb om konflikterne i klassen og styrk
sammenholdet. Gennem samarbejdsøvelser
forholder eleverne sig til svære temaer
omkring brugen af sociale medier, sprog og
tone, gruppedannelser og utryghed.
9.-10. kl.

NU
OGSÅ
ONLINE!

KONFLIKTHÅNDTERING
Styrk relationskompetencerne og
de positive fællesskaber i klassen.
Samarbejdsøvelser og konkrete redskaber
om sprogbrug og reaktionsmønstre
ruster elever til at håndtere indre og
ydre konflikter i de nære relationer og
ungdomslivet.

NU
OGSÅ
ONLINE!

NU

FN’S 17 VERDENSMÅL
Kultur- og naturfag, dansk,
tværfaglig
6.-10. kl.

NU
OGSÅ
ONLINE!

BLIV GENERATION VERDENSMÅL
Brug FN’s 17 verdensmål til at sætte kursen
mod en bæredygtig fremtid. Giv dine
elever redskaber til at gøre verdensmålene
til egne mål og en aktiv del af deres
hverdag – socialt, grønt og økonomisk.

OGSÅ
FORSKELLIGE I FÆLLESSKAB
ONLINE!
Hvordan imødekommer skolens
læringsfællesskab de af os, der
er LGBT+ personer eller fra andre
minoritetsgrupper? Med film og åben
dialog drøfter vi lærerens rolle og
brugbare undervisningsmaterialer.

STUDIEREJSER TIL SYDAFRIKA
Februar 2022:
Sydafrika – Fra apartheid til demokrati

VERDENSMÅLSWORKSHOP
– STORT FORMAT
Klæd en hel årgang eller en efterskole på til at
blive verdensmestre i verdensmålene. Workshoppen er interaktiv og byder på sjove quizzer,
oplæg, film og øvelser.

KOM I GANG MED
VERDENSMÅLENE PÅ
JERES SKOLE
Ungdomsbyen koordinerer UNESCO’s
danske verdensmålsskoler. Vi har flere års
erfaring med at integrere verdensmålene i
undervisning og i skolens hverdag.
Vi hjælper jer med at komme godt fra start,
så FN’s verdensmål bliver til jeres mål.
Vi tilbyder både personale- og elevkurser.

MOD PÅ
MEDBORGERSKAB?

Det kræver stort mod at være medborger i
dag. Ungdomsbyen ruster elever og lærere
til at tage valg, som skaber værdi for dem
selv og andre.
Læs mere om vores pædagogiske sparring
og kurser for klasser, årgange og lærere på
vores hjemmeside.
Book et kursus hos os, så giver vi gratis
frokost – vi kommer også ud i hele landet
samt tilbyder online workshops.
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