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Demokratiforståelse
i børnehøjde

af Britta Hallin, kommunikationsrådgiver i Fredericia Kommune 

Siden 2010 har Fredericia Kommune haft et 
ungebyråd, der med sine 21 medlemmer 

afspejler antallet af medlemmer i ”voksen-by-
rådet”. Formålet var at give børn og unge 
indflydelse på lokalpolitikken, og samtidigt 
lære dem om noget om demokrati og demo-
kratiets spilleregler. 

Det er derfor ungebyrådets opgave at arbejde 
for, at alle børn og unge i Fredericia Kom-
mune får en tydelig stemme, og ikke mindst 
indflydelse i det politiske arbejde i kommu-
nen. For at give ungebyrådet vægt og skabe 
en tydelig sammenhæng for de unge, mødes 

ungebyrådet med repræsentanter for både 
byrådet og Børne- og Skoleudvalgt et par 
gange om året. 

Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes 
Børne- og Ungepolitik samt i relevante tvær-
gående politikker, beskæftiger ungebyrådet 
sig med alle spørgsmål, der handler om børn 
og unge under 18 år i Fredericia Kommune.
På den måde bliver børn og unges rettighe-
der, muligheder og indflydelse sat til debat ud 
fra den måde, som børn og unge ser dem – 
og forstår dem, og det gør ungebyrådet til en 
vigtig sparringspartner for Fredericia Byråd i 
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forhold til kommunens børne- og ungepoli-
tik.  
Det giver børn og unge mellem 13 og 17 år 
større muligheder for at deltage i de demo-
kratiske processer og få viden om den del af 
det kommunale arbejde, der direkte handler 
om dem. 
Alle medlemmer af ungebyrådet vælges i 
alle kommunens fem skoledistrikter for en 
periode på to år. Det interessante er, at der 
også vælges repræsentanter fra kommunens 
specialskole, da de unges stemmer her fra ses 

som særdeles vigtige at få hørt på fuldstændig 
samme vis som de unges fra de øvrige distrik-
ter. 
Fødekæden til ungebyrådet er vigtig
I Fredericia Komme er der en rød tråd mel-
lem elevrådsarbejdet, elevrådstopmøderne 
og ungebyrådet for at styrke børn og unges 
demokratiforståelse og demokratiske dan-
nelse. Derfor sættes der også massivt ind i 
forhold til at understøtte elevrådsarbejdet ude 
på alle skoler. Alle elevråd har en kontaktper-
son, som får timer til at støtte op om arbejdet 
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sammen med elevrådets medlemmer. Kon-
taktpersonerne inviteres to gange om året til 
møde med formanden for Børne- og Skole-
udvalget og repræsentanterne fra forvaltnin-
gen, hvor rammerne for arbejdet i elevrådene 
bliver sat. 

For at styrke elevrådene yderligere bliver der 
holdt valgt elevråd hvert år i den samme uge 
i september. Det giver mulighed for, at alle de 
nyvalgte elevrådsmedlemmer kan deltage i en 
fælles kursusdag på samme tidspunkt, som 
en fælles start på elevrådsarbejdet. Det sender 
også et tydeligt signal til eleverne om, at de er 
med i et vigtigt organ, der bliver hørt og taget 
alvorligt. 

Fire gange om året inviterer formanden for 
Børne- og Skoleudvalget repræsentanter fra 
elevrådene til Topmøde, hvor topmøde-delta-
gerne fortæller om deres arbejde i de enkelte 
elevråd. Formanden har her mulighed for at 
fortælle om budget og politiske forhold, som 
direkte eller indirekte berører eleverne.

Indflydelse til børn og unge gavner demo-
kratiet
Arbejdet med at få sat demokratiforståelse 
på skoleskemaet kræver, at det er et politisk 
indsatsområder for byrådet. Det er en kolos-
sal styrke for arbejdet ude i elevrådene i de 
enkelte skoledistrikter. 

Erfaringen i Fredericia Kommune fortæller 
med stor tydelighed, at de børn og unge, som 
finder vej ind i det demokratiske og politiske 
system profiterer utroligt af det såvel på det 
faglige 

som på det personlige plan. Kommunens 
børn og unge giver tydeligt udtryk for, at de 
sætter stor pris på at blive hørt og taget al-
vorligt. De kan se, deres stemme bliver hørt 
helt konkret, og de kan se, at de har direkte 
indflydelse på beslutningsprocesserne. Det 
motiverer og engagerer børnene og de unge 
utrolig meget i forhold til den demokratiske 
dannelse. 

Det er også Fredericia Byråds ønske, at den 
massive støtte til det demokratiske arbejde i 
skolerne kan være med til at finde parlamen-
tariske talenter, som kan gå hele vejen til fol-
ketinget. Og det er der allerede eksempler på. 
En tidligere formand for et elevråd blev efter 
endt skoletid formand for Danske Skolelever, 
og hendes kommentar til et af Topmøderne 
var: ”Hvor har det været en super god øve-
bane for mig at være med i elevrådsarbejdet 
i Fredericia. Mit mål har længe været at blive 
landets første kvindelige statsminister – det 
ærgrer mig bare lidt, at Helle Thorning kom 
først!”

Hun læste sidenhen statskundskab ved Kø-
benhavns Universitet og modtog i 2015 et 
legat fra Crown Prince Frederik Fund, så 
hun kunne fortsætte sine studier på Harvard 
Kennedy School. Det er et flot eksempel på, 
at det gavner demokratiet at give indflydelse 
til børn og unge i en tidlig alder. 
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Demokrati betyder folkestyre. Men hvordan fungerer det egentlig i praksis? Og hvem er folket?  
Engang var det kun for mænd, for dem på arbejdsmarkedet og for de rige. Det er det ikke længere. 

Men hvem og hvad former egentlig demokratiet? Og hvordan fungerer det, når vi er uenige på  
tværs af samfundet eller på villavejen? Gennem to rollespil deltager eleverne aktivt i problemstillinger,  

der gør dem klogere på de spilleregler, der gælder i et demokrati.

Septemberforliget 1899
Eleverne bliver sendt tilbage til september 1899 
for at løse en stor krise på arbejdsmarkedet. 
De påtager sig personlige roller på tværs af 
samfundsgrupper og skal finde frem til en løsning 
på konflikten. Men først skal eleverne vide, 
hvordan konflikten opstod, forløb og blev løst. 

Prøv forløbet på historie.gyldendal.dk

Kulsbjerggade
I Sparekøbing ligger Kulsbjerggade med en 
række huse beboet af ti forskellige familier. 
Eleverne skal spille forskellige roller, hvor  
de diskuterer dilemmaer og samfundsfaglige 
problemstillinger, som opstår på vejen. 
Spillepakken består af i alt seks spil. 

Prøv forløbet på samfundsfag.gyldendal.dk

Sæt demokratiet 
i spil

KLIK 
HER

KLIK 
HER

https://historie.gyldendal.dk/forloeb/rollespil-septemberforliget-1899?utm_source=Historie%20og%20samfundsfag%20nr.%201&utm_medium=Digital%20annonce&utm_content=Septemberforliget%201899
https://historie.gyldendal.dk/forloeb/rollespil-septemberforliget-1899?utm_source=Historie%20og%20samfundsfag%20nr.%201&utm_medium=Digital%20annonce&utm_content=Septemberforliget%201899
https://samfundsfag.gyldendal.dk/forloeb/rollespillet-kulsbjerggade?utm_source=Historie%20og%20samfundsfag%20nr.%201&utm_medium=Digital%20annonce&utm_content=Kulsbjerggade


Tag ud i magtens korridorer 
med dine elever!
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Af: Kirsten Morild Vincent Andersen, lærer

Vi arbejder med demokratisk dannelse 
hele vejen igennem elevernes skoleforløb 

jf. Folkeskoleskolens formålsparagraf. Skolen 
skal forberede eleverne til medbestemmelse, 
rettigheder og i pligter i samfundet med fri-
hed og Folkestyre. 

Det at arbejde med demokrati og de politiske 

beslutningsprocesser kan være kompleks, 
specielt når man går i 8., 9. og 10 klasse. Jeg 
synes, at det er vores pligt netop som sam-
fundsfagslærere at gøre dem engageret og 
delagtiggøre dem i demokratiet. Så bliver de 
bevidst om, hvor vigtig det er at stemme og 
deltage i demokratiet. 

Der er ikke så langt til den lokale byrådssal, Christiansborg, Strasbourg eller 
Bruxelles – tænk ud af boksen! Mulighederne er der, hvis du vil arbejde med 
politik og demokratisk dannelse samt lovgivningsprocesser på en utraditio-
nel og kreativ måde.



Demokratiet er for alle. De unge skal få 
smag for demokrati og blive interesseret, så 
de bliver medspillere i en aktiv rolle i sam-
fundslivet samt tager stilling til, hvad der 
sker omkring dem. Dette kan gøres på mange 
måder, men ”ud af huset”, hvor de unge kan 
være med til at se og føle på deres egen krop 
hvordan lovgivningsprocesserne foregår og 
i de lokaler og omgivelser, hvor politikerne 
arbejder i det daglige – det rykker! Genken-
deligheden virker når man ser nyhederne fra 
netop de lokaler, man selv har besøgt.

Demokratiet er for alle – og alle har mu-
ligheder for at få indflydelse. Der er ikke så 
langt til byrådssalen, Christiansborg eller 
Bruxelles. Og derfor er det vigtig, at elever-
ne får fornemmelsen af, hvad det vil sige at 
være ”politiker for en dag” om det så er i en 
byrådssal, på Christiansborg eller i et Europa 
Parlamentet.

Når jeg laver mine årsplaner, så indgår ”ud af 
huset” aktiviteter. Kulturteknikker bliver ind-
skrevet i forløbene. Det er en nødvendighed 
at lave disse aftaler i MEGET god tid. Mange 
af dem et år i forvejen! Når det drejer sig om 
”Politiker for en dag” på Christiansborg, så 

skal man være ved tasterne lang tid før der er 
deadline for ansøgning.

 I 8. klasse arbejder vi med ”Demokrati” og 
”De politiske Partier”. Som afslutning på dette 
undervisningsforløb har vi de sidste lekti-
oner i Byrådssalen. Det er min erfaring, at 
mange af eleverne ikke ved, hvor byrådssalen 
ligger i deres lokalområde. Under rollespil-
let sidder de på lokalpolitikernes pladser. 
Det er et rollespil, hvor jeg har sat forskellige 
problemstillinger op med cases med aktuelle 
problemstillinger for vores lokalområde. Ele-
verne tager det til sig, når de skal leve sig ind 
i en bestemt rolle, som de nødvendigvis ikke 
er enige i. De må tage til takke med, at det er 
mig der er borgmester under spillet og styrer 
debatten. Jeg kan så ikke stemme. Der skal jo 
være retfærdighed til.  Eleverne får lov til at 
benytte mikrofonerne fra deres pladser og af-
give deres stemme. Den afgivne stemme vises 
på byrådssalens skærm, som ved et ”rigtigt” 
byrådsmøde.

Det er stort for mange af eleverne at tur-
de samt tro på dem selv. Demokratiet er jo 
en rolle man skal tage på sig både i det lille 
demokrati og i det store. Det er en del af læ-
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ringsprocessen. 

Mange er lidt nervøse i starten, men de får 
talt sig varme. Lige pludselig får de den her 
a-ha oplevelse, nå…….det er sådan det fore-
går. Specielt elever, der har svært ved at forstå 
hvad et byråd er for en størrelse…….og ja, vi 
har en flink Borgmester i Frederikshavn, der 
giver os lov til at låne salen, når vi ringer til 
Borgmesterkontoret. Det er min opfattelse, 
at der er en større åbenhed i de fleste kom-
muner, regioner, ministerier. Man vil meget 
gerne have besøg, hvis det er forberedt og det 
passer ind i kalenderen.

I 9. klasse går turen til Christianborg, hvor 
vi deltager i ”Politiker for en dag”. Et rollespil 
hvor eleverne gennemspiller lovgivningspro-
cesssen. De skal tage stilling til lovforslag, 
søge informationer, holde tale fra Folketin-
gets talerstol samt deltage i afstemningen. 
Spillet foregår i kælderen på Christianborg.  
Også her mærker eleverne selv, hvordan en 
lov bliver til. De får en forståelse for, at man 
bliver nødt til at indgå i dialog og kompro-
miser for at få beslutningerne og lovene igen-
nem. Udvalgsarbejdet kræver forhandlinger 
og kompromiser. Når man kommer helt fra 
Frederikshavn, så er det STORT at komme 
til Christiansborg. Mange af vores elever har 
været i København, men for de fleste har det 
være Tivoli- og strøgbesøg. Når vi besøger 
Borgen, så er det klart, at vi tager hele turen 
rundt på Slotsholmen, så de også her vi kan 
anskueliggøre Magtens tre deling – og mo-
narkiets rolle i demokratiet.

Jeg bruger Christiansborg meget. Ikke kun til 
besøg -  også deres undervisningsmaterialer. 
Vi er også i kontakt med politikere for at ele-
verne får en forståelse af, at en politiker ikke 
er svær at komme i kontakt med. Jeg synes, at 
Folketinget skal have stor ros for deres mate-
riale. Jeg bruger det ikke slavisk, men jeg får 
det tilpasset i forhold til de undervisningsfor-
løb, som jeg tilrettelægger. Jeg var så heldig at 

have elever med i Ungdomsparlamentet 2020. 
Selve forløbet var spændende tilrettelagt, og 
HELE klasse blev involveret. Til næste år har 
vi UNGEVALG. Alle disse aktiviteter og tiltag 
fra Folketinget gør den daglige undervisning 
varieret og delagtiggøre eleverne på en god 
og konstruktiv måde. 

Når det drejer sig om EU har jeg tog gange 
deltaget med mine 10. klasser i Euroscola. En 
unik mulighed for 16-18 årige, hvor unge fra 
hele Europa mødes i Strasbourg. Dette er et 
rollespil for 16-18 årige hvor man er europa-
parlamentariker for en dag. Her skal eleverne 
sammen med andre unge fra de andre euro-
pæiske lande arbejde i arbejdsgrupper med 
overordnede temaer, lovforslag – præsentere 
og argumenter for deres lovforslag i Plenarsa-
len. Der er forberedelse inden afrejse via net-
tet.  Det er stort, når unge fra 27 europæiske 
lande om eftermiddagen sidder i Plenarsalen 
og forhandler, debatterer og beslutter hvilke 
lovforslag, der skal gå igennem. Dette tilbud 
kan man læse meget mere om på Europahu-
sets hjemmeside. Udvælgelse sker ved ansøg-
ning. Der kan søges økonomisk støtte på 250 
euro pr. elev og der kan deltage 24 elever og 2 
lærere. Ansøgning med info sendes til www.
europarl.europa.eu.dk 

Som lærer giver Euroscola mulighed for at få 
kontakt med mange andre samfundsfagslæ-
rere rundt omkring i Europa. Det handler 
om at skabe netværk. For mig har det ført til 
mange spændende oplevelser og erfaringer 
med, hvordan man i andre europæiske lande 
arbejder med demokrati. 

Hver år er der den første weekend i marts 
”Ungdommens EU Topmøde” på Christi-
anborg. Det er en weekend, hvor unge fra 
hele Danmark arbejder sammen omkring et 
overordnet tema – et rollespil. Det er FIC, der 
afholder dette arrangement, og det er gratis at 
deltage. Jeg deltager hvert år med elever fra et 
hold, jeg har i Ungdomsskolen. Det er et hold 
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vi kalder ”Politik på den sjove måde”. Her 
arbejder vi med spil og vidensdeling, samt 
undervisning ”Ung til Ung” med debatter. 
Om efteråret i efterårsferien tager vi til Bru-
xelles med holdet og møder EU politikere. Vi 
deltager i et rollespil i Parlamentarium. Par-
lamentarium er et multimedieguide der fører 
en rundt i Europas medlemslande, historie og 
hvad der sker i dag i EU. I kælderen er der et 
rollespil, som vi deltager i – det kan foregå på 
24 forskellige sprog – vi tager det på dansk! 
Det er et rollespil a la ”Politiker for en dag” 
på Christiansborg – her blot med fokus på 
EU. Vi besøger politikere og kommissionen. 
Til dette besøg kan man også søge om støtte 
til, ca. på 130 euro pr. elev. Og ja – politiker-
ne har tid og vil gerne mødes med de unge 
i Bruxelles, og de bliver bedre og bedre til at 
formidle og holde deres oplæg, når vi er på 
besøg dernede.

Demokrati er noget vi gør sammen. Hvis den 
daglige undervisning kun handler om mag-

tens tredeling, digitale platforme, tørre fakta 
– så taber vi eleverne. De skal ud og bruge det 
lærte stof, begreber som de har tilegnet sig 
i den daglige undervisning. De skal arbejde 
sig ned i maskindemokratirummet og træne 
deres demokratiske muskler. Unge er kloge, 
de ved noget, men de tror ikke altid, at de kan 
bidrage og få indflydelse. Dette kan vi bl.a. 
lære dem ved tiltag som rollespil og cases i de 
”virkelige omgivelser”. 

For mig giver det energi at lave anderledes 
aktiviteter med mine elever. Og ja det tager 
tid – men når man først kommer i gang, så er 
det berigende. Der findes mange muligheder 
derude, det er blot at tænke ud af boksen og 
gribe de bolde, der kan blive til noget.

Demokratiet er for alle, også selvom vi kom-
mer helt fra toppen af Jylland. Der er jo ikke 
langt til Christiansborg, Bruxelles og Stras-
bourg. 
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Overvejelserne bag forløb, opbygning etc.
Denne artikel omhandler Grænseforeningens 
undervisnings- og oplysningsmateriale, der 
er en del af Grænseforeningens indsatsområ-
der i den folkeoplysende aktivitet. ietGræn-
seland.dk er både et undervisningssite og et 
hæfte Sameksistens i grænselandet.
Materialet har 4 store temaer. Her kan ele-
verne sætte sig selv og deres egen historie og 
kultur i sammenhæng med den store historie. 
Fokus er fortællingen om samspillet mellem 
mennesker, kultur og samfund gennem tider-
ne.

I 2020 er der tilføjet “Forløb i fokus” hvor 
Genforeningen 2020 er omdrejningspunktet 
for både de konkrete undervisningsforløb 
og tidslinjerne. Der indtil videre 3 undervis-
ningsforløb samt 2 tidslinjer.
Hvert tema har indgange og emner, som 
folder temaerne ud både på de lange linjer og 
i dybden. Det skal gerne skabe interessante 
udfordringer og vække elevernes nysgerrig-
hed. Temaerne og de enkelte opgaver kan 
både stå alene eller kombineres, så de passer 
til det enkelte undervisningsforløb. Der er 
ikke indtænkt nogen bestemt kronologi.
Opgaverne kan kombineres på tværs af tema-
er. Hver opgave er inddelt i intro, opgavetekst 
og materiale. Materialet angiver de fag, de 
enkelte opgaver er særlig relevante for.
Der ligger ikke en forventning om at man 
har været et længere lærebogsbestemt for-
løb igennem for at arbejde med den enkelte 

opgave. Den indbyggede forudsætning i den 
enkelte opgave stiller til gengæld krav til læ-
rerens didaktiske overvejelser.

De enkelte forløb i relation til demokrati-
forståelse 
Anno 2020 lever der på begge sider af den 
dansk-tyske grænse et nationalt mindretal, 
der er kendetegnet ved at have et andet sinde-
lag end flertalsbefolkningen. Minderheit ist, 
wer will og derfor har man ikke noget præcist 
tal på de to mindretals størrelse. Der er sko-
ler, avis, kirke, biblioteker, idrætsforeninger 
m.m. på hver side af grænsen med tilknyt-
ning til mindretallene. Der er en postnational 
bevægelse hen imod, at majoritetsbefolknin-
gen i stigende grad er brugere af mindretalle-
nes institutioner.
 “Fællesnævneren her er, at mange familier i 
flertallene i dag har så stor tillid til mindretal-
lene, at de ønsker at deres børn skal præges af 
og socialiseres ind i mindretalskulturen. Det 
vidner om sameksistens i gensidig respekt og 
tillid”. (Kühl, WissensWert, nr. 40, dec.2019)

Det er et stærkt og positivt signal om min-
dretallenes positive samarbejde med majo-
ritetsbefolkningen dér, hvor de bor og lever. 
Mindretallene er således med til at bygge bro 
både lokalt og hen over grænsen. 
De autoktones politiske partier er betyd-
ningsfuldt repræsenteret i kommunalbe-
styrelser og i Landdagen i Kiel. National 
tilknytning har således i grænselandet mange 

ietgraenseland.dk  
Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som for-
mål at støtte danskheden i det dansk-tyske grænseland under sloganet: 
”For en åben danskhed”.
Der er fokus på, at erfaringerne fra grænselandet, hvor man er gået fra 
fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mel-
lem kulturer.

http://“ietGrænseland.dk"
http://“ietGrænseland.dk"
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nuancer. Mange opfatter sig som både dansk 
og tysk. Det handler om at tage det bedste 
med fra begge verdener.

Nogle af grundpillerne i demokratiske sam-
fund som ligeværdighed, frihed og toleran-
ce er afgørende og centrale i forståelsen af 
demokratisk dialog og dannelse. Det stiller 
ietGrænseland.dk  i sine temaer, tidslinjer og 
opgaver skarpt på. 
Ligeværdighed kommer i fokus i en opgave, 
hvor relationerne mellem mindretal og flertal 
belyses. Tolerance er omdrejningspunktet i en 
opgave hvor det undersøges “hvad er et folk” 
og frihed tager sitet fat på i tidslinjen Græn-
selandets historie. 

Kigger vi lidt mere i dybden og har fokus på 
elevens demokrati- og medborgerskabsdan-
nelse har sitet opgaver, der gør det muligt at 
arbejde indgående med disse. Demokrati-
aspektet kommer i spil i opgaver om Kam-
pen for grænseændring eller i en opgave om 
Valgagitation i 1920. Medborgerskabsdannel-
se er der fokus på i alle opgaver i temaet om 
Sameksistens
Historie om  Slesvig-Holsten i det lange per-

spektiv og Sønderjyllands omtumlede histo-
rie har nok i de sidste 100 år stået stærkest 
netop i grænselandet mellem Danmark og 
Tyskland. Det er derfor interessant, hvordan 
fortællingerne herom har påvirket den natio-
nale bevidsthed (og vice versa), naboforhold 
mellem danskere og tyskere, eller hvordan 
samspillet mellem sprog og kultur udfolder 
sig.

Herfra kan der oplagt perspektiveres til andre 
områder i verden - her i en opgave om Cata-
lonien,  hvor grænse- og mindretalsdiskursen 
til stadighed giver anledning til problemer. 
Genforeningen i 1920 er også aktuel i per-
spektivering, hvis man efterfølgende skal 
i gang med et forløb der omhandler andre 
grænsestridigheder.
Eleverne kan således analysere om i hvor høj 
grad ideen om folkenes selvbestemmelse blev 
påført mere af øjeblikkelig politisk interesse, 
end det egentlig var tænkt forud som idé.

Materiale
ietGrænseland.dk samarbejder i flere temaer 
med www.imgrenzgebiet.de om opgaver og 
materiale. Det tyske site er er lavet i samar-
bejde med Kulturfokus/region Sønderjyl-
land-Schleswig. Hertil knytter sig også det 
tosprogede hæfte “ietGrænseland - samek-
sistens i grænselandet”. Her kan man få et 
hurtigt overblik over udviklingen i græn-
selandet. Teksten knytter an til opgaver fra 
begge portaler. Hæftet kan bestilles gratis og 
kan frit downloades.  Glosering downloades 
samme sted.

Derudover har Grænseforeningen udgivet 
bogen “Grænseland - krig og kulturmøder” 
(2009) på forlaget Columbus. 
På ietGrænseland.dk finder man Istedløvens 
historie som tegneserie både på dansk, tysk 
og engelsk. En let, fornøjelig og historisk 
korrekt introduktion til en vigtig periode i 
grænselandet og til de dansk-tyske relationer.  
Den kan også bestilles i en papirudgave De-
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batten om og problemstilling med to-sproge-
de byskilte er igen blusset op. Det kan du med 
rollespillet om samme emne fordybe dig i.
Grænseforeningens magasin Grænsen har 
flere temaer, der med fordel kan anvendes i 
undervisningen: Interview med formand for 
Die Grünen, Robert Habeck, om nationalis-
me i Europa, om grænser i Europa. Og man-
ge flere. 

Materiale på vej.
Grænseforeningen udgiver i forbindelse 
med Læringsmessen i Bella Centret den 4.-5. 
marts 2020 en ny undervisningsbog på dansk 
og på tysk “Mojn-Moin” / “Moin-Mojn”
Temaet i bogen udfolder sig om”hvordan 
er det at være del af et mindretal? Hvorfor 
vælger man mindretallet frem for flertallet? 
Hvordan føles det at vokse op midt imel-
lem to kulturer? I år er det 100 år siden, at 
Sønderjylland blev genforenet med resten 
af Danmark. Dette undervisningsmateriale 
giver svar på mange af de spørgsmål, som 
mindretalsbørn i grænselandet ofte konfron-
teres med”. 
Hæftet er beregnet til mellemtrinet (4.-6. 
klasse), men kan især i sin tyske udgave med 
fordel bruges i de ældre årgange. Materia-
let giver børn fra begge sider af grænsen en 
stemme og belyser samtidigt mindretallenes 
historie gennem de seneste 100 år. Bogen er 
gratis og kan allerede nu bestilles i Grænse-
foreningens sekretariat ved henvendelse til 
Gunvor Vestergaaard, mail gv@graensefor-
eningen.dk 
 
Og hvad så?
Undervisning om demokrati og demokra-
tiforståelse er nysgerrighedsskabende hos 
eleverne. Det er umiddelbart forståeligt for 
eleven, hvad der er på spil, når der f.eks. tales 
om hvordan det er at vokse op i 2-kulturel 
verden. 
 I i 2000-tallet  har kampen om kulturel iden-
titet aldrig været større end nu. Kigger man 
ned på grænsen, stiller den ideologiske kamp 

om f.eks. vildsvinehegnet skarpt på nationa-
lismen og nationalkonservatismen.  
Eleverne synes det er interessant, når talen 
kommer på det grænseoverskridende samar-
bejde; hvordan flertalsbefolkning og mindre-
talsbefolkning interagerer med hinanden. Og 
kan man få eleverne til at kigge ud i verden, 
opdager de ret hurtigt hvor unikt det dansk 
tyske grænsesamarbejde er.
Undervisningen bidrager til at give eleverne 
indsigt i, hvordan historie- og samfundsfaget 
kan medvirke til at forstå; og gennem dis-
kussion medvirke til at forstå og måske løse 
problemer i nutiden.
Undervisning om demokrati- og demokra-
tiforståelse er umiddelbart spændende og 
interessant.

God fornøjelse

Niells Schou, lektor emeritus, man-
geårig underviser på Solrød Gym-
nasium, senior projektmedarbejder 
i Grænseforeningen. Medforfatter 
til Din Kulturhistorie, Ålykke 2002. 
Medredaktør og skribent www.
ietGrænseland.dk og www.imGren-
zgebiet.de og medforfatter til un-
dervisnings- og oplysningshæftet 
“ietGrænseland - sameksistens i græn-
selandet / imGrenzgebiet - gemein-
sames leben im Grenzgebiet”, region 
Sønderjylland-Schleswig 2019
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Kort om Faktalink

I Faktalink.dk finder du 
samfundsemner med links til 
originalkilder, medier og 
materialer. 
Artiklerne har en problem-
orienteret tilgang til emnerne, 
hvor perspektiver og debatter 
udfoldes. 

Se også ’Temaer’, som giver 
inspiration til at arbejde 
tværfagligt. 
Der er adgang til alle Faktalink-
artiklerne med UniLogin. 

Besøg faktalink.dk 

Genforeningen 
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland 
efter en folkeafstemning blev genforenet med 
Danmark. 
Med afstemningens resultat kom det nordlige 
Slesvig tilbage til Danmark med et tysk 
mindretal på den danske side og et dansk 
mindretal på den tyske side. Det kaldte man 
”Genforeningen”, og det blev fejret med stor 
jubel i både Danmark og Sønderjylland.

Find tema og artikler om Genforeningen på Faktalink.

Kong Christian X til hest på Genforeningsdagen den 10. juli 1920. Foto: Scanpix 

Udgives af DBC as i samarbejde med Bureauet

http://www.faktalink.dk


I 2020 inviterer Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg igen 3.-9. klasser i hele 
rigsfællesskabet til det uofficielle mesterskab i Historie, Historiedysten. I anledningen for 100-
året for Sønderjyllands genforening er det overordnede tema for årets konkurrence Genfor-
eningen 1920. 

Alle klasser i både Danmark, Grønland og Færøerne kan deltage, og i anledningen af at tema-
et i år er genforeningen er også de danske skoler i Sydslesvig inviteret til at deltage årets dyst. 
Tilmeldingen sker på Historiedystens hjemme, www.historiedysten.dk
Startskuddet går umiddelbart efter sommerferien, hvor klasserne dyster mod hinanden på tre 
niveauer med forskellige undertemaer.

• 3.-4. klasse: Genforeningen – Sønderjyllands genforening med Danmark 1920
• 5.-6. klasse: Under fremmed styre – Sønderjydernes historie 1864-1920
• 7.-9. klasse: Grænsekampen – Den politiske udvikling 1864-1920

Konkurrencen løber over tre runder. Runde 1 er en onlinequiz, der finder sted 4. septem-
ber. 30 klasser fra hvert niveau går videre til Runde 2, hvor eleverne skal udvikle et kreativt 
produkt. Det hele kulminerer i Runde 3, hvor tre klasser fra hvert niveau kommer til en stor 
finaledag på Frederiksborg Slot. 
Der bliver udviklet en digital læringsplatform og et arbejdsark til brug i undervisningen til 
hvert niveau. 
Du kan læse meget mere om konkurrencen, tilmelde dig nyhedsbreve, se materiale fra Histo-
riedysten 2018 og tilmelde klasserne på www.historiedysten.dk

Vi glæder til at se jer i Historiedysten 2020!
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Gør din klasse klogere på 
folkestyret og EU

Lær om demokrati på en omvisning i 
Folketinget

I undervisningsforløbet Dig og demokratiet 
kommer eleverne tæt på de demokratiske 
processer, der dagligt finder sted i Folketin-
get. Eleverne får viden om det formelle de-
mokrati og indsigt i, hvordan de selv kan tage 
aktivt del i det demokratiske samfund. Dig 

og demokratiet inddrager cooperative lear-
ning-strukturer og er dialogbaseret. Under-
visningsforløbet foregår på Christiansborg, 
og indholdet afhænger af, hvad der sker i 
huset den pågældende dag.
Undervisningsforløbet varer 90 minutter, og 
der er plads til 15-30 personer. 
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Folketinget har en bred vifte af gratis tilbud til dig, der underviser i sam-
fundsfag. Du og din klasse kan besøge Christiansborg, deltage i under-
visningsforløb som skolevalg og Ungdomsparlamentet eller gøre brug af 
Folketingets digitale undervisningsmaterialer, bl.a. 22 film om folkesty-
ret og Folketingets arbejde og om EU. I denne artikel kan du læse mere 
om de enkelte tilbud.

Af Anita May Jayasinghe, Kommunikationskonsulent i Folketinget

Omvisning. Foto af Ty Stange



Læs mere om Dig og demokratiet, og tilmeld 
din klasse: https://www.ft.dk/da/besoeg/sko-
ler/8_9-klasser

Politiker for en dag: Spil dig gennem et 
lovforslag
8. og 9. klasses elever kan blive politiker for 
en dag i et 3 timer langt rollespil på Christi-
ansborg. Eleverne arbejder med lov- og be-
slutningsforslag, holder taler for hinanden og 
deltager i afstemninger, som var de medlem-
mer af Folketinget. 
Politiker for en dag-spillet lægger op til en 
aktiv læringsproces. Dine elever møder in-
formationer, argumenter og modargumenter, 
som hjælper dem til at tage stilling til de en-
kelte lov- og beslutningsforslag. Eleverne vil 
i spillet blive præsenteret for en del skriftligt 
materiale. 
Spillets indhold udgøres af tre etiske pro-
blemstillinger, hvor eleverne ved at argumen-
tere for og imod skal nå frem til en politisk 
beslutning. Spillet kan indgå i følgende fag: 

Samfundsfag, geografi, historie og dansk.

Læs mere om Politiker for en dag, og tilmeld 
din klasse: https://www.ft.dk/da/besoeg/sko-
ler/8_9-klasser

Skolevalg: Hvem ville vinde et folketings-
valg, hvis eleverne bestemte?
Skolevalg er en autentisk gennemført valg-
handling for 8.-, 9.- og 10.-klasser i hele 
landet. Det afholdes hvert andet år. Næste 
gang er i 2021, hvor statsministeren udskriver 
skolevalget den 17. januar til afholdelse den 
4. februar. Her får eleverne udleveret valgkort 
og stemmesedler, og der bliver stillet stem-
mebokse og valgurner op på skolerne. Ele-
verne kan stemme på de partier, der er opstil-
lingsberettigede til folketingsvalg.
Før valget gennemfører eleverne et valg-
kamplignende undervisningsforløb på 3 uger. 
Forløbet kan gennemføres på 2 ugentlige 
samfundsfagstimer over de 3 uger, men det 
vil være oplagt også at inddrage timer fra 
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Skolevalg. Foto: Astrid Rasmussen
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andre fag og fra den understøttende under-
visning. 

Læs mere om skolevalget: https://www.ft.dk/
da/undervisning/skolevalg

Ungdomsparlamentet: Unge indtager Bor-
gen for en dag
Elever i 8. og 9. klasse i danske, færøske 
og grønlandske skoler har hvert andet år 
mulighed for selv at sætte dagsordenen på 
Christiansborg, når Folketinget holder Ung-
domsparlament. Det er en enestående chance 
for at blive hørt og for at opleve Folketinget 
på første hånd.
For at deltage skal de unge skrive et forslag til 
en løsning på et samfundsproblem, der er ud-
valgt på forhånd inden for forskellige temaer. 
Ungdomsparlamentet kan inddrages i un-
dervisningen i samfundsfag. Undervisnings-
forløbet er på 3 x 2 lektioner og relaterer sig 
primært til samfundsfagets mål og indhold.

Ungdomsparlamentet afholdes næste gang i 
2022.
Læs mere om Ungdomsparlamentet: https://
www.ft.dk/da/undervisning/ungdomsparla-
mentet

Dit Demokrati – 22 korte film om folkesty-
ret og EU
Folketingets serie af korte film om folkestyret, 
Folketingets arbejde og EU er lavet til elever i 
8. og 9. klasse. 

I filmene guider engagerede unge dig og dine 
elever gennem områder som grundloven, 
rettigheder, hvordan en lov bliver til, poli-
tikerens arbejde, og hvad EU bestemmer. 
Filmene viser stemningen på Christiansborg 
og tager også eleverne med ud i Danmark og 
Europa for at vise, hvordan politiske beslut-
ninger bliver til virkelighed. Temaerne bliver 
gjort vedkommende gennem eksempler fra 
elevernes egen hverdag, og komplicerede 
begreber forklares ved hjælp af korte anima-
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Ungdomsparlametnet. Foto: Christoffer Regild
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tioner.
De 22 film varer i gennemsnit 3 minutter og 
kan ses uafhængigt af hinanden.

Se filmene: https://www.ft.dk/da/undervis-
ning/undervisningsfilm

Inspiration til elevopgaver
Til hver film hører et sæt elevopgaver, som 
kan downloades i en skrivbar pdf-fil. Alle 
opgavesæt følger den samme struktur, så 
eleverne får mulighed for at arbejde med 
filmens tema før, under og efter visning af 
filmen. Hvert opgavesæt rundes af med et 
mindre projekt, hvor eleverne undersøger en 
selvvalgt problemstilling og formidler, hvad 
de har fundet ud af, til de andre i klassen.

Skolehæfte giver overblik over EU-samar-
bejdet
I undervisningshæftet Hvad er EU? bliver 
historier om kanelsnegle, energidrikke og 

pantflasker brugt til at fortælle, hvordan 
EU-landenes økonomiske samarbejde påvir-
ker andre politikområder, og hvad samarbej-
det betyder for det enkelte medlemsland.

Hæftet fylder 18 sider og introducerer gen-
nem korte tekster, kulørte illustrationer og 
velvalgte cases dine elever til EU’s institutio-
ner og beslutningsprocesser. Undervisnings-
hæftet er skrevet til elever i 8. og 9. klasse, og 
hver af dine elever kan få et hæfte gratis. Du 
skal blot bestille et klassesæt eller downloade 
hæftet som en pdf-fil.

Bestil hæftet Hvad er EU?: https://www.
eu.dk/da/dokumenter/publikationer

Download hæftet Hvad er EU? (PDF) https://
www.eu.dk/~/media/sites/euo/filer/pdf/pub-
likationer/hvad-er-eu.ashx
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Du kan krydre din undervisning med ti 
spritnye animationer om EU
Folketinget har også produceret en række 
korte og farverige animationer, som hver på 
under 1 minut fortæller, hvordan EU funge-
rer og påvirker vores hverdag. 

Du kan bruge animationerne til at introdu-
cere EU’s institutioner og udvalgte politik-
områder som f.eks. klima, brexit, flygtninge/
migration og EU’s sociale søjle.  

Klik dig igennem animationerne: https://
www.eu.dk/da/undervisning/ungdomsud-
dannelser/underviser

Rigtig god fornøjelse med Folketingets un-
dervisningstilbud. 
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Grafik: Miss Lotion og Folketingets EU-Oplysning

Vil du vide mere?

Så læs om alle tilbuddene på htt-
ps://www.ft.dk/Undervisning og 
https://www.eu.dk/undervisning

Eller tag med til Falihos og Fol-
ketingets temadag for samfunds-
fagslærere den 30. marts 2020, 
hvor du får konkrete tips til, hvor-
dan du kan bruge tilbuddene i din 
undervisning. 
Læs mere om temadagen på www.
falihos.dk
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Besøg Borgen
— og få inspiration til din undervisning

Underviser du i historie eller samfundsfag? Så meld dig til gratis 
temadag i Folketinget

mandag den 30. marts 2020 kl. 13.00-16.00. 

På temadagen får du inspiration til, hvordan du konkret kan bruge 
Folketingets tilbud i din undervisning.
Du kommer på rundtur i Folketinget, får fif til din årsplan og gratis 
undervisningsmateriale med hjem. 

Program
13.00-13.30:  Velkomst og intro til Folketingets undervisningstilbud  
13.30-14.30:  Dig og demokratiet – et undervisningsforløb i Folketinget
14.30 -14.45: Pause
14.45-15.45:  Sådan kan du bruge Folketingets undervisningstilbud i 
   årsplanen (demokrati, økonomi og EU) 
15.45-16.00:  Materialecafé og afrunding. 

Mødested
Mød op senest kl. 12.45 i Folketingets besøgsindgang, hvor du skal 
igennem sikkerhedskontrol. 

Tilmelding
www.falihos.dk

Kontakt
Bente Wain, tlf. 25 78 37 40, bentewain@falihos.dk

http://www.falihos.dk
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CLIO FEJRER GENFORENINGEN 
MED NYT GRATIS 

HISTORIEMATERIALE

100års-jubilæet for genforeningen af Søn-
derjylland med Danmark fylder rigtig me-

get i medierne her i 2020. Hos Clio inviterer 
vi festlighederne ind i klasselokalet med tre 
spritnye historieaktiviteter, der på forskellig 
vis sætter fokus på de genforeningsmonu-
menter, der er rejst rundt omkring i landet.
Materialet er gratis tilgængeligt for alle, uan-
set om man har et Clio-abonnement eller ej. 
Alle bliver dog bedt om at logge ind med eget 
UNI-login, da elever på den måde kan arbej-
de i et beskyttet univers, og lærere får adgang 
til nogle ekstra funktioner i materialet.

"Jeres eget monument for genforeningen”
Eleverne er indbyggere i den fiktive by ”Stor-
lille”, hvor de får øje på et opslag fra byens 
borgmester. I anledning af jubilæet har han 
udstedt en konkurrence om at designe det 
bedste genforeningsmonument. Eleverne 
arbejder på den måde scenariebaseret med at 
designe deres egne monumenter. For at lave 
et godt monument, er de bl.a. nødt til at over-
veje, hvordan man opstiller et monument, og 
undersøge hvad der rent faktisk skete den-
gang i 1920.
Læs mere her:

Af Heine Carlsen

Clio, 2020. Kathrine Tjørved. Redigeret version af: Getty Images.

https://portals.clio.me/dk/historie/3-6/emner/historiske-temaer/historiekanon/genforeningen-1920/jeres-eget-monument-for-genforeningen/


”Til minde om …”
Der er rejst ca. 600 genforeningsmonumenter 
rundt i Danmark. Eleverne er derfor altid i 
nærheden af et lokalt monument. Men har 
de lagt mærke til det? Eleverne analyserer det 
lokale monument og laver en digital præsen-
tation i ThingLink. 
Grænseforeningen står bag det nye website 
www.genforeningssten.dk, hvor man kan fin-
de billeder og informationer om alle danske 
genforeningsmonumenter.
Læs mere her: 

”Lav et event for genforeningen”

Den 14. maj kan alle landets skoler være med 
til at markere genforeningsjubilæet ved deres 
lokale genforeningsmonument. Grænsefor-
eningen står bag arrangementer, som hedder  
”Genforen dit fællesskab”. Her i aktiviteten er 
det elevernes opgave at planlægge et event til 
den landsdækkende markering.
Som en del af arbejdsprocessen, er det rele-
vant for eleverne at overveje, hvad genfor-
eningen betyder for os i dag, og hvordan man 
kan lave en meningsfuld markering af festlig-
hederne. Derfor er aktiviteten bl.a. stilladse-
ret med refleksionsspørgsmål.
Læs mere her:

Side 24

Monumentet (i midten af billedet) forestiller en mor, der holder om sin datter. Moren symboliserer Dan-
mark, mens datteren symboliserer Sønderjylland.
1930. Holger Damgaard. Københavns Stadsarkiv.

http://www.genforeningssten.dk
https://portals.clio.me/dk/historie/3-6/emner/historiske-temaer/historiekanon/genforeningen-1920/til-minde-om/
https://portals.clio.me/dk/historie/3-6/emner/historiske-temaer/historiekanon/genforeningen-1920/lav-et-event-for-genforeningen/
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Tirsdag den 4. februar afholdt FALIHOS og Grænseforeningen temadag på Dansk 
Centralbibliotek i Flensborg. Deltagere fra hele landet var mødt op, og de fik en 
række spændende oplæg om bl.a. identitet i grænselandet, nye undervisningsma-
terialer i forbindelse med Genforeningen2020 og om hvordan man kan undervise 
i emnet i indskolingen og på mellemtrinnet.
Dagen blev afsluttet med at klappe Istedløven, der tog sig godt ud i det klare sol-
skin.
Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, så afholder FALIHOS en udvidet ud-
gave af temadagen på Nationalmuseet den 14. april. Hold øje med vores hjemme-
side og facebookgruppe for flere oplysninger.

  Program
10.00-10.30: Tjek-in, kaffe og brød 

10.30-10.40: Velkomst

10.40-11.10: Fælles oplæg – Identitet i grænse-
landet v/ Wienke Reimer
Wienke er uddannet antropolog og har sine rødder 
dybt forankret i Sydslesvig. Hvordan man gør imens 
man bor i Berlin, er på udlandsophold i Vietnam eller 
Sydafrika og hvordan den globale verden hænger sam-
men med det danske mindretal fortæller hun om i sit 
oplæg tirsdag formiddag.

11.10-12.10: Workshops
Se beskrivelser.

12.10-13.00: Frokost 
Marked med forlag og undervisningsportaler.

13.00-14.00: Genfor-hvad-for-noget?
Klaus Tolstrup Petersen, Den Slesvigske Samling
Alt hvad du behøver at vide om Genforeningen, hvis 
du ikke føler dig helt sikker på historien.

14.00-15.00: Besøg på Flensborg gamle kirke-
gård v/ Klaus Tolstrup Petersen fra Den Slesvigske Sam-
ling
Kom og klap Istedløven og se danske, tyske og nordi-
ske soldatergrave og mindesmærker fra De Slesvigske 
Krige.

TEMADAG
Genforening og grænsedragning i din undervisning

Hvordan kan man gøre Genforeningen til en 
relevant begivenhed for nutiden? Hvordan 
kan man bruge begivenheden til at undervise i 
identitet eller mindekultur? Hvad kan man gøre 
tværfagligt i indskolingen og på mellemtrinnet? 
Hvilke nye undervisningsmaterialer findes der 
til emnet? Og hvor endte Istedløven egentlig 
henne?
 
I anledning af 100-året for Genforeningen og 
den dansk-tyske grænsedragning inviterer  
FALIHOS, Clio og Grænseforeningen til en 
praksisorienteret temadag. Jubilæet vil 
gennem en række workshops blive gjort rel-
evant for elever i hele landet – nu og i frem-
tiden.

Tid og sted: 4. februar, 2020 på Dansk Centr-
albibliotek, Norderstrasse 59 i Flensborg.

Pris: 250 kr. Gratis for medlemmer af FALIHOS.

Tilmelding via: Gunvor Vestergaard  
gv@graenseforeningen.dk senest 20/1.

Oplys: Navn, ansættelsessted, EAN/eller 
CVR-nummer, e-mail, mobil, ønske om work-
shop (angiv hvilken af de to workshops, du vil 
deltage i) samt evt. medlemskab af FALIHOS.



Årsberetning Falihos 2020
2019 har i min optik været et lidt underligt 

mellem-år, hvor en del engagementer har 
været fortsættelser af tidligere initiativer - års-
konference, deltagelse på folkemødet, og tilste-
deværelse på UCer og til historielærernes- og 
samfundsfagslærernes dag. Når jeg kalder det 
et mellem-år, så er det fordi, jeg synes at have 
observeret en træghed omkring os, som må-
ske hænger sammen med, at buen har været 
spændt hårdt rundt omkring på lærerværelserne 
- spændt hårdt så længe, at man egentlig helle-
re vil passe sin egen butik end at opsøge kurser 
og faglige netværk. Om det er en rigtig analyse 
må andre vurdere, men faktum er i hvert fald, 
at årskonferencen måtte aflyses og det har været 
sværere at hverve medlemmer end det har været 
i de foregående år - det er dog lykkedes at fast-
holde det samme medlemstal ved udgangen af 
2019 som ved årets start.

Heldigvis har 2019 også vist positive takter. Der 
er stor respekt omkring vores arbejde, når jeg 
taler med medlemmer og kolleger på fx histo-
rielærernes- og samfundsfagslærernes dag. I de 
sammenhænge oplever vi også, at flere kan se 
det fordelagtige i at støtte op om det arbejde vi 
gør i bestyrelsen - det samme gør sig heldigvis 
gældende, når vi besøger de studerende ved læ-
reruddannelsen. Med andre ord, så er det stadig 
muligt at hverve medlemmer, når vi har mulig-
hed for at kigge folk i øjnene og fortælle direkte 
om det gode arbejde vi gør - det gør mig fortrøst-
ningsfuld. 

Noget af det jeg også vil huske 2019 for er, at 
foreningen var stærkt repræsenteret i det arbejde, 
der ledte frem imod udgivelsen af de nye faghæf-
ter. Jeg talte forleden med Erik Schmidt, der er 
redaktør på Odense Lærerblad - han spurgte, om 
ikke jeg var betænkelig ved at deltage i arbejdet 
med at legitimere en reform, som har skabt så 
meget konflikt og ødelagt så meget. Den korte 
udgave af mit svar er nej; jeg er glad for og stolt 
over at repræsentere en bestyrelse som har tænkt 
i løsninger i stedet for at stille sig på hælene og 

det er netop det, jeg oplevede vi gjorde ved at 
melde os ind i arbejdet med Faghæfterne - i ste-
det for at overlade fortolkningsretten til andre, så 
har vi fået mulighed for at præge arbejdet - med 
de begrænsninger, jeg selvfølgelig ikke er blind 
for, at der er. Det vil jeg gerne sige bestyrelsen tak 
for opbakningen til, om det så er i arbejdet med 
faghæfterne eller i den faglige debat generelt. 

Hvad så nu… Hvad med 2020? En del af svaret 
ligger i det forarbejde der er gjort i 19. En flot ny 
hjemmeside er på vej som en konsekvens af Ras-
mus og Bentes fine forarbejde.  Genforenings-
materialet er allerede lagt tilgængelig på den 
nye side og kan forhåbentlig være med til at vise 
endnu en facet af, hvad vi kan… Og flere projek-
ter er i støbeskeen - et supplement til Pengeuge 
og privatøkonomi og politisk kunst som gen-
stand for undervisningen i samfundsfag og også 
i sin vorden - lur mig om ikke der kommer flere 
til. Jeg håber også på, at vi i 2020 kan bevise at 
aflysningen af årskonferencen var en enlig svale. 

Hvis man husker mine tidligere beretninger, 
hvad man selvfølgelig gør jo, så vil man vide, at 
de alle har været illustrerede med et passende 
citat - det skal den selvfølgelig også i år. 

Citatet lyder næsten som et af dem Hans Pilgaard 
kunne have brugt som afslutning i "Hvem vil 
være millionær" og selvom det er corny, så passer 
det meget godt på min oplevelse af at drive faglig 
forening - det er tyvstjålet fra pinterest og lyder: 
“Hvis plan A ikke virker, så har alfabetet 28 bog-
staver!”

Dennis Hornhave Jacobsen,
Formand for Falihos
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