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Bliv klogere på det
kommende valg til
EU-parlamentet
I forbindelse med det kommende
valg til EU-parlamentet den
26. maj 2019 har vi opdateret
Faktalink-temaet om EU med
baggrundsartikler om Europaog EU-politik.

Kort om Faktalink
Faktalink er målrettet
opgaveskrivning i folkeskolens
ældste klassetrin og gymnasiet.
I Faktalink.dk finder du
samfundsemner med links
til originalkilder, medier og
materialer. Artiklerne har en
problemorienteret tilgang til
emnerne, hvor perspektiver og
debatter udfoldes.
Se også Temaer, som giver
inspiration til at arbejde
tværfagligt.
Der er adgang til alle Faktalinkartiklerne med UniLogin.
Besøg Faktalink.dk

DER ER VALG TIL
EUROPA-PARLAMENTET
GRIB CHANCEN TIL AT UNDERVISE I EU
Valget til Europa-Parlamentet kan gøre EU-undervisningen både
aktuel og nærværende. Folketingets EU-Oplysning har samlet en
række materialer målrettet samfundsfaget.

Copyright Folketingets EU-Oplysning

H

vem bestemmer, hvor gammel du skal
være for at sælge kanelsnegle hos bageren? Hvad det koster at bruge din mobiltelefon i udlandet? Og hvorfor er der told på dine
sneakers?
Svarene finder du og dine elever i en række
varierede undervisningsmaterialer, som Folketingets EU-Oplysning har samlet i anledning af valget til Europa-Parlamentet den 26.
maj.

Materialet matcher samfundsfagets kompetencemål og indeholder både elevopgaver og
en vejledning til underviserne. Eleverne får
en generel introduktion til EU og EU’s lovgivningsproces, viden om Europa-Parlamentet
og overblik over spidskandidaternes mærkesager til parlamentsvalget.
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Bestil EU-Oplysningens undervisningshæfte. Vi sender klassesæt helt gratis.

Copyright Miss Lotion og Folketingets EU-Oplysning

EU-Oplysningen gør det nemt at være lærer og interessant at være elev!
Brug vores undervisningshæfte, animationer, videoer og korte tekster om spidskandidaternes mærkesager til at undervise i EU op til valget til Europa-Parlamentet. Vi har
produceret elevopgaver og lærervejledning.
Læs mere her

Skolehæfte giver overblik over EU-samarbejdet
I undervisningshæftet ”Hvad er EU?” bliver historier om kanelsnegle, energidrikke
og pantflasker brugt til at fortælle, hvordan
EU-landenes økonomiske samarbejde påvirker andre politikområder, og hvad samarbejdet betyder for det enkelte medlemsland.
Hæftet fylder 18 sider og introducerer gennem korte tekster, kulørte illustrationer og
velvalgte cases dine elever til EU’s institutio-

ner og beslutningsprocesser.
Undervisningshæftet 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?
Download hæftet Hvad er EU? (PDF)
Undervisningshæftet suppleres af korte videoer, som tager eleverne ud i Europa og fortæller, hvad EU egentlig kan lovgive om, og
hvordan lovgivningsprocessen foregår.
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Elever tester undervisningshæfte

Copyright Folketingets EU-Oplysning.

I videoen kan du se og høre elever i 9. klasse anmelde undervisningshæftet.
Link til side med film

Spidskandidaternes mærkesager er samlet
På oversigtssiden kan du også finde videoer
og animationer, som gennemgår EU’s institutioner og særligt introducerer eleverne til
Europa-Parlamentet.

Folketingets EU-Oplysning
Telefon: 3337 3337
E-mail: euopl@ft.dk
www.eu.dk

Vi har samtidig samlet alle spidskandidaternes mærkesager, som eleverne kommer til at
arbejde med i opgavesættet.
God fornøjelse med materialerne. Husk, at
Folketingets EU-Oplysning gerne svarer på
spørgsmål fra dig eller dine elever. Både før
og efter valget til Europa-Parlamentet den 26.
maj.

Side 7

Europaparlamentsvalg hvadfornoget?
Af Maja Lumholtz, forlagsredaktør, Alinea

Den 26. maj skal danskerne stemme 14 nye medlemmer ind i Europa-Parlamentet. Forlaget Alinea har udviklet et nyt digitalt undervisningsmateriale, der bringer stoffet i øjenhøjde med eleverne og lader
dem forstå, hvorfor valget i høj grad også vedkommer dem.

EU

er omfattende, kompliceret og abstrakt stof. Ikke bare for skoleelever,
men for danskere og EU-borgere i det hele
taget. Men EU og Danmarks samarbejde
med EU er ikke til at komme udenom. Heller
ikke i samfundsfag, hvor relationen står og
lyser som ét ud af fagets 14 Færdigheds- og
vidensmål. Ifølge læseplanen for faget skal
eleverne bl.a. vide, hvordan beslutninger i EU
bliver til, og hvad Europa-Parlamentet, Mi-

nisterrådet og Kommissionen hver især har
at gøre i den proces. I forbindelse med det
aktuelle Europaparlamentsvalg har forlaget
Alinea fået udarbejdet yderligere et kapitel til
deres digitale forløb om EU, Europas Fælles
Projekt, på Samfundsfagsportalen. Det nye
kapitel har fokus på valg af medlemmer til
parlamentet og parlamentets ret så signifikante indflydelse på elevernes hverdag.
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En slags status
Henover de sidste par måneder har Europa-Parlamentet fået særligt meget opmærksomhed blandt de danske politikere og medier. 2019 er nemlig året, hvor udskiftningen
af parlamentets 751 medlemmer finder sted,
og som for Danmarks vedkommende foregår
som et direkte valg. Et valg der siden 1979
er foregået hvert femte år og med en stødt
faldende valgdeltagelse for stort set alle medlemslande. Sidst der var Europaparlamentsvalg stemte 56,3 procent af alle de danske
vælgere, der kunne. Valgdeltagelsen for de 19
til 21-årige løb op – eller ned - i 39,4 procent.
Hva’ ka’ kapitlet?
Det sidst tilføjede kapitel til forløbet Europas
fælles projekt griber fat i den lave valgdeltagelse til Europaparlaments-valget og inddrager bl.a. tabeller og youtuberne Mika og
Tobias som supplement til konklusionerne.
Problematikken eller den didaktiske diskurs
er orienteret mod det paradoks, at så få unge
er motiveret til at stemme - på trods af, at
rigtig meget af parlamentets arbejde taler di-

rekte ind i emner, de unge er i daglig berøring
med, fx love om prisen på brug af mobiltelefoni. For at forstå, hvad der er på spil, bliver
eleverne i tekster, videoer og illustrationer
klædt godt på til at kunne reflektere, diskutere og vurdere løsningsforslag til at få flere
unge engageret i valget.
Europas fælles projekt
Kapitlet om Europa-Parlamentet og valget
af medlemmer skriver sig ind i en kontekst,
hvor eleverne får et grundigt indblik i EU's
struktur og demokratiske udfordringer. Baggrundsviden om EU-lovenes tilblivelse er
essentielt for at forstå parlamentets ”say” i
sammenhængen. Det samme er samarbejdet
landene imellem og det enkelte lands interesse i overhovedet at indgå i et fællesskab som
det, EU repræsenterer og tilbyder.
Europas fælles projekt består af tre hoveddele,
der omhandler den historiske udvikling fra
EFTA til EU, over- og mellemstatslige organisationer og lovgivningsprocessen i EU. Derefter følger fire afsnit, der hver især formidler
faktiske problemstillinger relateret til EU.
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undersøge unionens historie, illustrere mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde, lave
digitale præsentationer, diskutere EU, læse
Tanker om titlen
samfundsfaglige kilder og opstille løsningsEU er et fællesskab mellem de fleste lande i
Europa. Men fællesskabet er betinget af, med- forslag på EU’s demokratiske udfordring,
lemslandene bakker op om ”projektet” og ser som bl.a. stemmedeltagelsen ved de sidste
Europaparlamentsvalg er udtryk for. En del af
ud over egen næsetip. Med titlen Europas
fælles projekt er der lagt i kakkelovnen til en arbejdet foregår i klassen, men eleverne opfordres også til at interviewe lokale politikere
god diskussion om EU som et fælles projekt
om EU’s indflydelse på deres arbejde.
eller en klub for lande, der er med så længe,
det giver fordele. Der har længe været lande, Materialet giver alle muligheder for at tilpasse indholdet til den enkelte klasse og vælge
der ikke vil være med af forskellige årsager,
til og fra mellem kapitler og opgaver. Forløog med Brexit kom den første udmeldelse.
bet er organiseret, så både elever og lærer let
Danmark har også længe haft en rolle, hvor
vi ikke har et fuldbyrdet medlemskab, hvilket kan orientere sig i indholdet og fordybe sig i
blev understreget yderligere med afstemnin- de områder, I ønsker. Lærervejledning med
gen om retsforbeholdet i 2015. Landenes lave yderligere forslag til aktiviteter ligger som en
integreret del af forløbet.
valgdeltagelse til Europaparlaments-valget
Forløbets sidste kapitel er en guide til Folketaler også ind i titlen: Hvad skal der til, før
skolens Prøve i kulturfag. Her kan eleverne
følelsen af fællesskab rodfæster sig på indilæse om prøveformen og finde eksempler på
vidniveau?
problemstillinger, der knytter sig til arbejdet
med EU.
Varierede arbejdsformer
I forløbet Europas fælles projekt indgår flere
forskellige arbejdsformer. Eleverne skal bl.a.
Blandt de fire er fx lobbyisme og Brexit.

Alinea tilbyder FALIHOS'
medlemmer en prøveperiode
på forløbet. Gå direkte til
undervisningsforløbet her
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Rejsby Europæiske
Efterskole og valg til
EU-parlamentet
Af Karsten Friis, viceforstander og underviser i historie/samfundsfag

I

starten af november 2015 havde vi arrangeret en debat op til folkeafstemningen om
at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Debatten havde deltagelse af Margrethe
Auken (MEP-SF) og Henrik Dahl (MF-LA)
samt en underdirektør i Dansk Industri. Det
var en fin debat, men grunden til at starte
artiklen med dette tilbageblik var karakteren
af spørgsmålene. Eleverne spurgte ind til indholdet bl.a. reglerne om skilsmisser, arveret
og politisamarbejde, men de voksne gæster
udefra kom for at finde ud af, hvad afstemningen egentlig handlede om.

Dette lille indblik rummer en meget grundlæggende forståelse af, hvad man får ud af
et år på Rejsby Europæiske Efterskole. Alle
elever får hvert år en omfattende forståelse af
dansk og international politik med hovedfokus på europæisk. Dette afspejler sig i undervisningen, men også i vores rejser, foredragsholdere, morgensamlinger og samtaler
i fritiden. Meninger dannes, når man møder
andre meninger, så en lærer på Rejsby Europæiske Efterskole må ikke være bange for at
bringe sine egne meninger i spil, men det skal
gøres med Hal Kochs tanker om samtalen i
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baghovedet. Man skal selvfølgelig ikke overbevise en elev om det rigtige eller forkerte
i vedkommendes synspunkt, men udfordre
synspunktet, så eleven bliver endnu skarpere.
Det er ikke tilfældigt, at vi har mange tidligere elever, som er politisk aktive i mange forskellige partier.
I et valgår fylder spændingen og konkurrencen en del mere, så det faktum, at politik får
mere opmærksomhed i medierne, forplanter
sig til samtalerne i fritiden og til morgensamlingerne, men i den daglige undervisning ændrer det ikke så meget. Vi lægger vægt på, at
eleverne skal have det samme stærke faglige
grundlag uanset, om det er valgår. Der er kun
valg hvert 5. år, så hvis man som underviser
ikke tager Europa Parlamentet alvorligt de
øvrige fire år, så er det kun hver 5. generation
af 9. klasses elever, der forlader grundskolen
med et kendskab til de forskellige institutioner i EU, og som efterfølgende er i stand til at
gennemskue stereotype billeder af EU, som
noget, der hører hjemme i Bruxelles.

I det daglige bygger vores undervisning i
samfundsfag på et kompendium, som vi har
selv har lavet, og hvert år tilpasses det skoleåret, så det altid rummer baggrundsstof om
årets aktuelle begivenheder som for eksempel
præsidentvalg i USA, valg af ny kommissionsformand, kommende folkeafstemninger
eller kommunalvalg. De faste punkter bliver
ligeledes rettet med navne og lande. Kompendiet giver eleverne en kort og præcis indføring i EU, som vi endnu ikke har set andre
steder.
Som efterskole er vi underlagt friskoleloven,
som kræver, at vi laver en undervisning,
som står mål med folkeskolen. I Rejsby laver
eleverne ikke projektopgaven, men de har
i stedet en EU-projektuge, hvor de laver en
skriftlig rapport med en problemformulering
på 8-14 sider. Opgaven skal have et europæisk perspektiv, og i løbet af ugen får skolen
besøg af mange spændende foredragsholdere.
Mange af rapporterne ender på et niveau,
som er langt over, hvad man kan forvente af
en grundskoleelev, og det giver dem samtidig
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get, hvor vi i stedet tager de elever med til et
arrangement i området, som har lyst til dette.
Og det er der normalt mange, der gerne vil.
Det giver eleverne en enorm politisk selvAlle elever deltager hvert år i en 6-døgns
tillid, når de hører, hvilke spørgsmål manskolerejse til Bruxelles- Strasbourg eller
ge voksne er i stand til at stille. Når man til
Bruxelles-Luxembourg (vi skifter hvert andet skoleår). Denne rejse sætter rigtig mange daglig færdes i dette miljø, er det svært ikke
ting på plads hos eleverne, og er et rigtig godt at være tilhænger af 16-års valgret.
eksempel på, hvorfor lejrskoler kan noget,
som klasseværelset ikke kan. Den fysiske be- En ting er dog helt sikkert. Den 26. maj vil
der være valgaften i Rejsby, hvor eleverne selv
vægelse mellem Parlamentet, Ministerrådet,
Kommissionen, EU-Domstolen og NATO´s
bestemmer, hvor længe de vil følge stemmehovedkvarter giver meget ofte det sidste skub tællingen. Mange vil først gå i seng, når partii elevernes hoveder, så det hele giver mening. lederrunden er afviklet, så mon ikke vi udsætter morgenmaden mandag morgen. Den
største fordel ved at være en 7-døgnsskole er
Ud over at vi nyder godt af omverdenens
jo, at vi har eleverne hos os, når verden bevæstørre politiske interesse, har vi også en trager sig, og vi kan få fritid og undervisning til
dition for at afholde et vælgermøde, og det
bliver et EP-arrangement i midten af maj. Til at flyde sammen. Sådan bruger vi grundlæggende valgkampene.
gengæld gør vi ikke noget ved folketingsvalen fordel, når de skal skrive større opgaver på
ungdomsuddannelserne.

På Rejsby Europæiske Efterskole bliver din verden større...
Rejsby Europæiske Efterskole bygger på et stærkt samfundsfagligt fundament kombineret med et internationalt miljø. I en omskiftelig verden er det vigtigt, at fremtidens
unge har et globalt udsyn og betragter kulturelle, politiske og samfundsmæssige forskelligheder som en styrke frem for en udfordring. Undervisningen på den samfundsfaglige linje er på et højt niveau og kan måle sig med gymnasiet. Eleverne bliver klædt
på til at skulle videre i uddannelsessystemet og til at kunne navigere i en krævende
verden, hvor der er et stort pres på unges præstationer.
Desuden har eleverne mulighed for at få undervisning i fem sprogområder, hvor vi
samarbejder med uddannelsesinstitutioner i både England, Tyskland og Frankrig. Vi
tilbyder bl.a. undervisning og eksamen i Cambridge Engelsk (IGCSE) som engelsk som
andetsprog. Desuden kan elever i vores internationale 10. klasse gå til eksamen i Cambridge matematik og Global Perspectives.
Alle elever har et individuelt skema tilpasset netop dem, deres interesser og behov. Vi
tilbyder mere end 30 valgfag indenfor sport, kultur, medier, e-sport og boglige fag.
Læs mere på vores hjemmeside: https://www.rejsby-efterskole.dk/
Følg os på Facebook: Rejsby Europæiske Efterskole
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Ungdommens EUTopmøde i København
Af Ida Søndergaard Thomsen, 9. klasseselev på Rejsby Efterskole

Ida fotograferet ved Ungdommens EU-Topmøde på Christiansborg

D

en 2. marts omkring kl. 9 mødte 190
spændte EU-interesserede unge op på
Christiansborg til Ungdommens EU-topmøde 2019. Et møde, der er arrangeret af FIC
ungdom. Temaet for topmødet er ”Demokrati i EU”. De unge er mellem 15 og 26 år
gamle og kommer fra hele landet, nogle helt
fra Rejsby og andre fra indre København.
De unge kommer også fra mange forskellige baggrunde: Efterskoler, ungdomspartier,
eller måske er de private politik-interesserede
personer.
Ind gennem sikkerhedstjekket, finde sit navneskilt og så op i den helt fantastiske landstingssal. Landstingssalen dannede de per-

fekte rammer med de fine små krummelurer
i loftet og den nyere moderne kunst på væggene. Næsten som et symbol på det gamle,
klassiske EU, hvilket en del unge nytænkende
hjerner nu blev indviet i.
Mødet startede med en velkomst ved folketingets formand Pia Kjærsgaard. Da hun
trådte ind i salen, hørtes snart hviskende
stemmer, og en enkelt prøvede diskret at tage
et billede, men det viste sig, at mobilen var
sat på blitztilstand, hvilke resulterede i et par
nervøse grin og røde og pinligt berørte ansigter. Da formanden gik af talerstolen, kom en
del andre talere på, blandt andet Anne-Mette
Vestergaard, kontorchef fra EP-Danmark og
Stephen Clark fra EU-Parlamentet.
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Efter talerne væltede de ivrige unge ud af
landstingssalen, ud i deres tildelte landedelegationer, nogle som Grækenland andre som
Storbritannien eller Bulgarien. De forskellige
lande havde forskellige ministre. De forskellige ministre skulle repræsentere landene i de
forskellige ministerier, som skulle varetage
det tildelte lands interesser.
Det var nu tid til frokost. Hele Christiansborg
summede af de unge stemmer. De unge gik
rundt med de nylavede sandwiches og snakkede med hinanden, nogle om politik andre
om fælles interesser uden for det politiske
felt.
Frokosten var ved at være færdig, og de unge
bevægede sig op i de forskellige ministerier:
Skatteministeriet, Det Europæiske råd, Erhvervsministeriet, Uddannelsesministeriet
og Undervisnings- og Socialministeriet. Nu
kunne rollespillet gå i gang. I de forskellige
ministerier diskuteredes de tildelte cases, omhandlende alt fra fælles EU-fag i de europæiske lande til en fælles grænse for minimumsselskabsskatten. Der diskuteredes, om det
bedste til løsning af disse cases ville være en
opstramning, eller om lovgivningen skal være

løsere, om direktiver eller forordninger ville
være det optimale til at løse disse problemer.
Der udsendtes en artikel vedrørende en
(toxic) mulig alliance mellem Nordkorea
og nogle af EU-landene på den fælles Facebook-side, der ellers kun havde været brugt
til at starte rygter eller skrive opdateringer på
forhandlingerne. Forhandlingerne stoppede
omgående og alle ministre mødtes nu i den
store landstingssal. Stemningen var hektisk.
Alle prøvede at finde sine landedelegationer
og få givet et modsvar på dette. Mange af
modsvarene var seriøse og gennemtænkte,
mens andre var korte og gav de fleste et smil
læben. Artiklen viste sig at være såkaldt ”Fake
News”, hvorefter de unge fik en lektion i, hvor
vigtigt pålidelige nyhedskilder er for demokratiet.
Dagen sluttede af ved 18-tiden med et fællesbillede på den store trappe foran landstingssalen. De unge forlod Christiansborg
i latter med en masse nye bekendtskaber og
med store forventninger til dagen efter, hvor
forhandlingerne skulle diskuteres videre og
derefter vedtages i det Europæiske Råd.
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Sammensæt
din helt egen
undervisning
i samfundsfag

Gyldendals Fagportaler giver dig faglig frihed
Gyldendals Fagportaler giver dig ikke blot et bredt udvalg af
digitalt materiale i høj kvalitet. Med den nye Forløbsbygger får
du også friheden til at sammensætte undervisningen, så den
passer til dig og din klasse.
Prøv Forløbsbyggeren på gu.dk/forloebsbygger

To gratis undervisingsforløb fra Gyldendal
Gyldendal giver vores medlemmer to gratis undervisningsforløb omhandlende EU. Undervisningsforløbet kan tilgås i resten af skoleåret.
Det ene er et forløb til samfundsfag, Kan jeg bestemme i EU?, og det
andet er til historiefaget og hedder Danskerne og det europæiske samarbejde
Du kan læse begge forløb i de to næstkommende artikler.
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Kan jeg bestemme i EU?

Valget til Europa-Parlamentet bliver afholdt hvert femte år i alle EU’s medlemsstater. Det seneste valg fandt sted
i slutningen af maj 2014. Det kommende valg finder sted i perioden 23.-26. maj 2019 i de enkelte medlemslande.
© mrced1/iStock

Kan jeg bestemme i EU? Ja, når du er fyldt 18 år, har du valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg – og så kan du få indflydelse på, hvad der
sker i de europæiske medlemslande.
Af Christian Arnth Jørgensen, Anders Bergmann Krogh & Simon Reenberg
Gratis undervisningsforløb hos "Samfundsportalen" ved Gyldendal - klik her

S

øndag den 26. maj 2019 skal de danske
vælgere tage stilling til, hvem der fremover skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet.

Det kommende valg bliver det første parlamentsvalg, efter at Storbritannien til marts
2019 forlader EU-fællesskabet. Dvs. at EU
derefter vil bestå af 27 medlemslande.
Et mindre EU betyder også, at det samlede
Hvert land har et antal parlamentarikere, som antal parlamentarikere vil falde fra 751 i dag
nogenlunde forholdsmæssigt svarer til lantil 705. Trods det vil Danmark få et ekstra
dets befolkningstal. Tyskland er det land med sæde i parlamentet. Hvor Danmark i dag har
flest repræsentanter, i dag 96 ud af i alt 751.
13 parlamentarikere, vil vi fremover få 14.
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© Hanne Louise Nielsen/Gyldendal

De 14 danske EU-politikere kommer ikke til
at sidde sammen og arbejde for Danmark,
når de til foråret drager mod Bruxelles. I
stedet bliver de en del af en gruppe på tværs
af de europæiske lande, hvor der sidder andre
mænd og kvinder fra partier, som ligner et
af de danske partier. Fx vil socialdemokraterne sidde sammen med socialdemokrater
fra Tyskland, Portugal og Kroatien. Man kan
sige, at de indgår i en international udgave af
deres eget parti.
Hvad kan de danske repræsentanter bestemme i EU?

Alt muligt – både stort og småt. De er fx med
til at bestemme, om plasticposer må være
gratis i supermarkedet, hvilke kemikalier der
må være i legetøjet, og hvad det skal koste for
dig at bruge Snapchat og Instagram, når du er
på ferie.
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POLITISKE MÆRKESAGER I EU
Mange vigtige spørgsmål vil blive debatteret i den kommende tid. Her skal blot nævnes tre.
1. Hvem kan være i EU? Europa er stadig så rig en verdensdel, at det er attraktivt for borgere fra
afrikanske lande, mellemøstlige lande og mange andre steder at komme hertil. De europæiske landes befolkninger er dog ikke interesserede i, at der kommer alt for mange mennesker
til Europa. De nye parlamentarikere står altså over for en rigtig svær beslutning, når de skal
finde ud af, hvad man skal gøre med de mange flygtninge.
2. Hvordan skal vi samarbejde med Storbritannien? EU og Storbritannien skal lave en aftale
om, hvordan sidstnævnte kan forlade EU på den bedste måde. Aftalen skal være på plads inden EU-valget, men de nye parlamentarikere kan godt forberede sig på, at der i de kommende
år vil være en stor opgave at få samarbejdet i EU og samarbejdet med Storbritannien til at
fungere.
3. Passer bankerne godt på dine penge? En tredje opgave bliver at sikre, at de europæiske banker ikke snyder staterne for en masse penge. Eller hjælper kriminelle med at hvidvaske penge
i deres banker. Både i Danmark og i andre europæiske lande har der været stor kritik af bankernes håndtering af borgernes penge.
Med andre ord kommer dette EU-valg bl.a. til at handle om, hvem din nabo skal være i fremtiden, om du kan rejse til London uden pas, og om bankerne er de rigtige til at passe på dine
konfirmationspenge.

FAGLIGE SPØRGSMÅL
• Hvad mener du er EU's største udfordringer lige nu – og hvorfor?
• Interesserer du dig for EU-valget? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Der er mange, som ikke stemmer til et EU-valg. Ved valget i 2014 var det kun 56 % af
vælgerne i Danmark, der brugte deres stemme. Spørgsmålet er hvorfor? Er vælgerne for
dovne, eller mener de ikke, at EU-valget er vigtigt? Forestil jer, at EU-Parlamentet har
bedt jer om at lave et forslag til en kampagne, som skal få flere unge til at tage stilling til
valget og stemme. Hvordan vil I gøre det?
• Find ud af, hvilke kandidater til EU-valget 2019 der findes i jeres region. Vælg én kandidat og undersøg, hvordan han/hun forholder sig til disse to spørgsmål:
1. Hvad er det vigtigste, EU-Parlamentet kommer til at arbejde med i de næste fem
år?
2. Hvordan ser du fremtiden for Danmark i EU i de kommende år?
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Danskerne og det
europæiske samarbejde
Af Jens Aage Poulsen

Gratis undervisningsforløb hos "Historieportalen" ved Gyldendal, klik her

Op til afstemningen i 1972 gik politikerne sammen på tværs af partiskel for at overbevise vælgerne om, at de skulle stemme ja eller nej. Plakaten viser tre tidligere statsministre: Erik Eriksen fra Venstre, Hilmar Baunsgård fra Radikale Venstre
og Viggo Kampmann fra Socialdemokratiet samt den daværende statminister Jens Otto Krag, der også var socialdemokrat.
Ligner plakaten de plakater, du kender fra valg i dag? Kender du eksempler på samarbejder på tværs af partiskel, fx i
forbindelse med valg? © Gyldendal

I 1972 stemte Danmark ja til at være medlem af EF. Medlemskabet trådte i kraft
d. 1. januar 1973. I dag hedder det EU og mange mennesker i Danmark er skeptiske overfor medlemskabet. Men hvordan har Danmarks medlemsskab udviklet
sig? Og hvad kan konsekvenserne være af den stigende skepsis?

D

et Indre Marked
Danskernes holdning til det europæiske
samarbejde har flere gange svinget fra positivt til negativt. Ofte har politikerne være
mere begejstrede for samarbejdet end vælgerne. Det startede med et 'ja' i oktober 1972.
Da besluttede et flertal af vælgerne ved en
folkeafstemning, at Danmark skulle melde sig
ind i de europæiske fællesskaber (EF), som

EU hed dengang. 1/3 af vælgerne stemte nej.
I årene efter voksede modstanden mod EF selvom Danmark havde økonomiske fordele
af at være med. Fx blev landbrugseksporten
firedoblet i løbet af de første ti år.
I 1980’erne blev regeringerne i EF-landene
enige om, at samarbejdet skulle gøres mere
effektivt. Hele EF-området skulle været et In-
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dre Marked. Det betød, at alle hindringer for
handel med varer over grænserne inden for
EF skulle fjernes. Man aftalte også, at en borger i ét medlemsland frit kunne tage arbejde
og starte eller investere penge i en virksomhed i et andet EF-land.

se stemte et lille flertal 'nej'. Samme sommer
vandt Danmark Europamesterskabet i fodbold. Det fik fik den daværende udenrigsminister Uffe Ellemann til at udtale "If you can't
join them, beat them.". Han var tilhænger af
EU-samarbejdet og havde anbefalet et ja.

Maastricht-traktaten
Efter en række forhandlinger gik de andre
Efter Berlinmurens fald opstod et ønske om
statsledene i EU med til, at Danmark slap
at flette landene i EF tættere sammen. Det
for enkelte bestemmelser i traktaten. I 1993
blev til den europæiske union. Der blev lavet blev der holdt en ny folkeafstemning, og
en traktat, der beskrev forholdene i den nye
denne gang stemte et flertal 'ja'. Det førte til
union, i den stod der bl.a. ”Denne traktat
voldsomme uroligheder på Nørrebro blandt
udgør en ny fase i processen hen
imod en stadig snævrere uniDe danske undtagelser
on mellem de europæiske folk,
Danmark fik fire undtagelser i forhold til Maastricht-traktaten:
hvor beslutningerne træffes så
• Danmark beholdt den danske krone og indførte ikke den
åbent som muligt og så tæt på
fælles mønt, Euroen.
borgerne som muligt.”
• Danmark deltager ikke i en fælles EU-hær.
•

Danmark bestemmer selv, hvor meget man vil deltage i

Nu var det ikke længere et
EU-samarbejdet vedrørende politi og asylpolitik.
• Fælles EU-statsborgerskab erstatter ikke dansk statsborgerfælles marked med fælles krav
skab.
til varer og arbejdsmarkedslove. Nu handlede det om fælles
udenrigspolitik og fx fælles forsvar.
Desuden skulle der være en fælles valuta.
utilfredse nej-sigere.
Den, der nu hedder euro.
Det betød, at parlamenterne i de enkelte
Den fælles mønt, Euroen, blev en succes i
lande måtte opgive deres eneret til at be1990’erne. Nationalbanken og regeringen sørstemme lovene. Når et land bestemmer fuld- gede for, at værdien af den danske krone nøje
stændigt over sin egen lovgivning, kaldes det fulgte værdien af Euroen. Det blev diskuteret,
suverænt. Nu skulle noget af lovgivningen
om Danmark også skulle indføre Euroen. I år
bestemmes af overstatslige myndigheder og
2000 var der flertal i Folketinget for at fjerne
landene skulle afgive noget af deres suverædenne undtagelse, og der blev afholdt en folnitet.
keafstemning. Men et flertal stemte ”nej”.
Alle medlemslandene skulle være enige
om traktaten. I 1992 blev ”Traktat om Den
Europæiske Union” underskrevet i den hollandske by Maastricht og den kaldes derfor
”Maastricht-traktaten”.
I Danmark skal afgivelse af suverænitet godkendes af en folkeafstemning. Afstemningen
om Maastricht-traktaten blev afholdt d. 2.
juni 1992. Til de fleste politikeres overraskel-

I 2015 var der folkeafstemning igen. Denne
gang ønskede politikerne, at vælgerne gav lov
til, at folketinget i en række tilfælde kunne
afgøre Danmarks forhold til EU, uden at de
skulle udskrive folkeafstemninger. Bl.a. ønskede man at ændre i Danmarks undtagelse
om politisamarbejdet, fordi Danmark stod
overfor at ryge ud af Europol. Det er en organisation, der sikrer europæisk samarbejde
vedrørende efterforskning af kriminalitet og
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Den 18. maj 1993 stemte et flertal ”ja” til Maastricht-aftalen med de fire undtagelser. Billedet er taget på Skt. Hans Torv på
Nørrebro i København, hvor der var kampe mellem politi og demonstranter. ©Thomas Sjørup/Scanpix

Undersøg kilden: Urolighederne på Nørrebro i 1993
Se filmklippet, der blev produceret af TV-Stop
• Undersøg hvem ophavsmanden (TV-Stop) var.
• Er ophavsmanden troværdig? Hvilken betydning har ophavsmanden for troværdigheden i kildens
fremstilling af begivenhederne?
• Hvornår er kilden blevet til? Hvilken betydning kan det have for kildens fremstilling af begivenhederne?
• Hvordan beskrives begivenhedernes årsager, forløb og følger i kilden?
• Hvordan fremstilles demonstranterne? Hvordan forholder kilden sig til deres ansvar, forklaringer,
handlinger osv?
• Hvordan fremstilles politiet? Hvordan forholder kilden sig til ansvar, forklaringer, handlinger osv?
• Hvad mener kilden om undtagelserne?
• Politiet har lavet en gennemgang af urolighederne d. 18.maj 1993. Overvej evt. hvordan de to
beskrivelser af begivenheden passer sammen. Hvad skyldes forskellene?

terror. Dansk politi benytter sig ofte af samarbejdet og der blev advaret om, at politiet
kunne stå svagere overfor de kriminelle, hvis
de ikke havde adgang til Europol. Et flertal af
danskerne stemte 'nej'.
Hvorfor skepsis over for EU?

Flere af de partier, der har anbefalet 'ja' i de
forskellige afstemninger gennem tiden, er nu
præget af skepsis overfor samarbejdet. Det
afspejler den skepsis, der ikke kun er hos
danskerne, men hos mange europæere. Nogle
politikere argumenterer for, at Danmark kan
klare sig bedre udenfor EU og at det vil styrke
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landet, hvis man kan genindføre grænsekontrollen. Andre mener, at der er et stigende
behov for samarbejde, fordi verden bliver
mere globaliseret.
I hele verden oplever man at varer, tjenester og mennesker bevæger sig på tværs af
grænserne. Nogle gange er det mennesker,
der søger jobs i andre lande. Andre gange
er det kriminelle, der opererer på internationalt plan. Og forurening af miljøet kender
ikke til landegrænser. Det kan derfor virke
indlysende, at landene arbejder sammen og
beslutninger om fx grænser og politi træffes
af fx EU og ikke de enkelte lande. I 1990'erne

og frem til finanskrisen var der i store dele af
Europa begejstring for EU. Men flere og flere
tilslutter sig synspunkter om, at EU skal bestemme mindre og de nationale parlamenter
som folketinget skal have mere magt igen. I
sommeren 2016 stemte et flertal af de britiske
vælgere for helt at forlade EU.
Konsekvensen er, at EU’s institutioner er
svækkede og derfor har sværere ved at løse de
fælles problemer, der er i EU. Det gælder bl.a.
ydre grænser og fordelingen af flygtninge fra
fx Syrien. Og politikerne har meget forskellige bud på, hvordan problemerne kan løses.

Diskutér i klassen
Hvilke synspunkter har I hørt fra politikere om EU?
Hvorfor tror I, at Danmarks holdning til EU har svinget fra positiv til negativ - og tilbage - flere gange?
Hvilke fordele og ulemper ville det have, hvis EU-institutionerne fik mere magt?
Hvad ville det betyde, hvis medlemslandene arbejdede frem mod en slags europæisk forbundsstat?
Hvad tror I, det ville det betyde for Danmark, hvis man trådte ud af EU?
I kan evt. undersøge forskellige partiers holdning til EU ved at se på deres partiprogrammer.

Husk du som medlem
kan anmelde de bøger, vi i
foreningen får tilsendt fra
forlag, museer og andre
kulturinstitutioner.
Hold øje på vores facebookgruppe.
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“EU er noget med et
råd og Margrethe
Vestager …”

Ja! Men det er også meget mere. I et nyt forløb på Samfundsfaget
kan klassen få styr på det komplekse EU-stof med særligt
fokus på det kommende parlamentsvalg.
Lær mere på clio.me

Forstå EU – én gang
for alle
Af Greger Bäckman, redaktør hos Clio

D

er er snart valg til Europa-Parlamentet,
og hvis jeg ellers har set rigtigt i måne
og stjerner, bliver der samtidig folketingsvalg.
Aviser og meningsdannere diskuterer i disse
dage betydningen af et dobbelt valg: Risikerer
EU-parlamentsvalget at drukne i larmen fra
Christiansborg, eller bliver der tværtimod sat
ekstra fut i debatterne i forsamlingshusene,
når to vigtige valg bliver afholdt simultant?

vigtigheden af parlamentsvalget, men hvordan får vi formidlet et så kompliceret stof til
eleverne uden at gå på kompromis med på
den ene side en autentisk, vedkommende undervisning og på den anden side Fælles Mål
og hårde fakta?

Clios materiale til parlamentsvalget tager en
tour de force gennem EU’s historie og giver
en introduktion til forholdet mellem EU-lovgivning og dansk lovgivning. Det særligt
Bruxelles ligger langt væk, og Danmark har
svære stof er dog de tre centrale EU-institumed sine godt 5,5 millioner indbyggere og
13 mandater i parlamentet forsvindende lille tioner: EU-parlamentet, EU-kommissionen
betydning, når hundrede af millioner af stem- og Ministerrådet. Hvis man forstår, hvordan
disse fungerer, har man gode forudsætninger
mer skal fordeles i Europa.
for at forstå, hvordan magten fordeles i et
polycentrisk demokrati som vores. Men det
Som samfundsfagslærere kender vi godt til
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er meget komplekst og abstrakt for eleverne – linger uden at kunne de basale fakta, risikerer
vi, at arbejdshukommelsen mest bliver brugt
og sikkert også for mange af os undervisere.
til at søge den grundlæggende information.
Læring, lagring og kognition
På den måde øges abstraktionsniveauet ikke,
For at gøre emnet og materialet tilgængeligt
og effekten på langtidshukommelsen er befor eleverne har jeg derfor fået hjælp af koggrænset.
nitionsvidenskaben.
Kognitionsvidenskaben kan lære os om idéer, Aktiv repetition
Jeg har delt forløbet op i fordøjelige dele for
arbejdshukommelse kontra langtidshukommelse og betydningen af repetition. Den kan at undgå overbelastning af arbejdshukomdermed danne grobund for konkrete øvelser melsen.
og begrebsafklaringer.
Små arbejdsspørgsmål og quizzer aktiveIfølge kognitionsvidenskaben handler under- rer langtidshukommelsen i begyndelsen
af delemnerne. Hvis eleverne har aktiveret
visning om at forandre langtidshukommelforkundskaberne, kan den automatiserede
sen. Forandringen sker gennem arbejdshukommelsen, hvor den kognitive bearbejdning langtidshukommelse skabe plads til at bearsker. Men arbejdshukommelsens udfordring bejde ny information. Vi lader ikke eleverne
besvare de svære problemstillinger i starten
er, at den har en naturlig begrænsning. Hvis
af forløbet som selvstændig ”forskning”, men
den kognitive belastning bliver for stor, besørger i stedet for at øge abstraktionsniveauet
grænses effekten på langtidshukommelsen
i spørgsmålene i takt med elevernes vidensnibetydeligt.
veau. Det giver eleverne mulighed for løbende at besvare svære spørgsmål, der kræver
I lærerkredse diskuterer vi ofte kundskaber
planlægning, argumentation og logisk tænksom modsætning til færdigheder, men hvis
eleverne skal besvare vanskelige problemstil- ning.
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For eleverne er den mest fremtrædende
metode nok gentagne repetitioner: Det er en
effektiv læringsmetode, der har været kendt,
men underudnyttet i årtier. Repetitionerne
er aktive, hvilket betyder, at de studerende
i quizzer eller arbejdsspørgsmål forsøger at
genkalde sig det stof, de har bearbejdet. At
genkalde sig noget aktivt giver nemlig bedre
effekt end passivt at læse et stykke tekst igen.

sionsmateriale ”Underdogs” møder eleverne
unge fra Bulgarien, der arbejder i ferieparadiset Sunny Beach, på kulkraftværket i Galabovo og bor i grænselandet til Tyrkiet.
Materialet giver mulighed for fordybelse i
temaer som nationalisme, uddannelse, teenagegraviditeter, familiens udfordringer og
globalisering, og eleverne må bruge deres nye
værktøjer til at analysere problemstillingen
”Er EU en del af problemet eller en del af
løsningen?”.

Hvis du fx vil huske indholdet af denne artikel, så prøv at repetere den om en uge. Hvis
du vil gemme så meget som muligt i langtidshukommelsen, skal du ikke læse den passivt. God fornøjelse med forløbet!
Prøv i stedet først at genskabe indholdet i din
hukommelse, og læs så artiklen igen.
EU’s sociale yderkant
Til sidst i forløbet bliver eleverne præsenteret for en af unionens største udfordringer:
den sociale balance mellem de gamle rige
EU-medlemmer og de nye fattigere tilkommere.
Gennem det nyproducerede film- og reflek-

Forløbet ”Valg til EU-parlamentet” vil være
tilgængeligt på Samfundsfaget i maj.
Forløbet er estimeret til at vare 7 lektioner.
Alle med et UNI-Login kan oprette 30 dages
gratis prøve på Samfundsfaget.
Lær mere på clio.me
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Partidebat 2019
Af Mathias Brander, faglig koordinator ved Coagmento.dk

T

orsdag den 28. februar afholdt Coagmento partidebat for elever i 8. og 9. klasse.
Her mødtes politikere fra flere af partierne til
debat i Københavns Universitets fine festsal
ved Frue Kirke i København. Modsat mange
af sådanne store politiske arrangementer var
partidebatten ikke åben for alle og enhver
men derimod udelukkende forbeholdt elever i udskolingen, hvilket betød, at debattens
tone og niveau kunne skræddersyes til det
unge publikum.
På politikersiden deltog Uffe Elbæk (Alternativet), Ida Auken (Radikale Venstre), Christian Juhl (Enhedslisten), Jacob Rosenberg
(Liberal Alliance) og Anders Storgaard (Konservative), mens at publikummet bestod af
over 300 elever fra seks skoler på Sjælland.

Arrangement varede samlet to timer, og her
fandt politikerne tid til at diskutere de to
hovedemner, der var sat for debatten, nemlig
’Danskhed’ og ’Klima’ – to emner der fylder
meget i medierne, og som berører eleverne
på hver deres måde. Nogle dage inden debatten havde Coagmento været ude på skolerne
for at video-optage spørgsmål fra eleverne til
politikerne, hvorefter disse blev præsenteret
i løbet af debatten via storskærme i salen og
dermed satte rammen for de perspektiver/temaer, der blev diskuteret under hvert af de to
hovedtemaer.
Generelt var arrangementet præget af stor
grad af publikumsinklusion, hvor eleverne
flere gange undervejs blev bedt om at afgive
holdning til spørgsmål inden for de to ho-
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vedtemaer, ligesom at overgangen fra hovedtemaet ’Danskhed’ til det andet hovedtema,
’Klima’, blev ledsaget af en duel mellem eleverne og politikerne i form af en kort quiz i
klimarelaterede spørgsmål.

ge vigtigheden af, at digital læring går hånd i
hånd med læringsoplevelser fra den virkelige
verden så som politiske debatter.

Bag partidebatten står Coagmento, som er en
digital undervisningsportal til samfundsfag i
Arrangementet er bl.a. et forsøg på at bringe
udskolingen. Det er intentionen i Coagmento
den politiske verden tættere på eleverne, sam- at afholde flere af sådanne politiske arrangetidig med at elever på tværs af skoler og kom- menter i fremtiden. Her vil abonnenter på
muner får mulighed for at deltage i samme
platformen naturligvis have forret.
politiske arrangement og lade sig påvirke af
jævnaldrende fra andre miljøer. Derudover er
det en prioritet for Coagmento at understre-

Se klip fra arrangementet her:
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Røde Kors' nødhjælp
som oplevelser
Hvordan skaber Røde Kors opbakning blandt danskerne til alt det i vores
samfund, vi i virkeligheden overhovedet ikke vil høre om? Det grimme
og mørke, vi fortrænger i hverdagen. Ældre uden pårørende, et stigende
antal hjemløse, langvarige krige, der har skabt hungersnød og sendt millioner af mennesker på flugt?

U

nder Røde Kors’ Frivillighus i København prøver Røde Kors lige netop at
finde en anderledes vej til at skabe viden,
forståelse og engagement omkring de ting, vi
ikke kan lide at forholde os til.
Med oplevelser, som inddrager de besøgende,
giver vi fornemmelser, stemninger, sansninger af Røde Kors’ ofte ubehagelige virkelighed
og dilemmafyldte arbejde både i Danmark og
ude i verden.

Med kunstneriske fortolkninger, smag og
oplevelser vil Røde Kors involvere danskerne,
pirre deres sanser, stille spørgsmål til dem,
røre og flytte deres holdninger.
Det gør Røde Kors blandt andet med lydkulisser, gamification, tegneserier, installationskunst, video, fotografi, virtual reality, scenografi og arkitektur. Det abstrakte bliver på
denne måde kropsligt nærværende.
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Prøv selv at være flygtning eller fængslet
I Røde Kors Oplevelsen kan du selv prøve at
finde forsvundne flygtninge. Ikke som i virkeligheden, men i form af et slags vendespil.
Her skal du tage stilling til, hvad du skal gøre
med et stigende antal hjemløse i dit lokalområde, og i et felthospital oplever du gennem
virtual reality, nødhjælpen blive smidt ud fra
fly i Sydsudans sump.
Oplevelsen er inddelt i seks zoner, der indkredser Røde Kors’ arbejde lige nu. Hver zone
er opbygget af tre led: først vil besøgendes
nysgerrighed blive pirret, herefter træder de
ind i et mere æstetisk og inddragende rum,
for til slut at ende i et mere forklarende rum,
hvor besøgende bliver bedt om at tage stilling
til det, de har oplevet i de to foregående rum.

Oplevelser engagerer
Røde Kors har 150 års erfaringer med at hjælpe mennesker. Behovet for Røde Kors og opbakningen til vores arbejde er stigende. Hver
femte ung føler sig udenfor fællesskabet, der
er flere og flere naturkatastrofer og historisk
mange flygtninge.
Røde Kors Oplevelsen skal aktivere de besøgendes sanseapparatet, invitere dem med i
fængsel eller hjem hos en udsat familie.
På den måde får Røde Kors iscenesat tunge
og svære budskaber, som ensomhed, vold,
krig og katastrofer gennem for eksempel et
spil. Det er ikke et spørgsmål om, at vise det,
Røde Kors gør, men at vise, hvorfor Røde
Kors gør det. Det skal opleves.

• Røde Kors Oplevelsen har åbent hver dag 10-12 og 13-15.
• Besøg skal bookes på rodekors.dk/oplevelsen.
• I 2017 åbnede Røde Kors’ Frivillighus. Samtidig åbnede første udgave af Røde
Kors Oplevelsen.
• I 2018 besluttede Røde Kors at udvide Røde Kors Oplevelsen.
• 9.000 gæster – skoleelever, frivillige, erhvervspartnere, andre organisationer – var
gennem Røde Kors Oplevelsen de to første år.
• LB Forsikring har støttet udviklingen af Røde Kors Oplevelsen.
• Danske White Noise Agency har stået for udvidelsen af Røde Kors Oplevelsen.
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Medlemsfordele og
-rabatter i FALIHOS
Medlemsnummer kan fås ved henvendelse til
webmaster@falihos.dk.
Arrangementer
Gratis årskonference
Konference sammen med Historiedidaktisk Netværk
Ideer til undervisning og hjælp til afgangprøven
Inspirationsforløb
Gratis undervisningsmaterialer
Lukket facebook-gruppe til sparring og gode råd i forbindelse
med afgangsprøverne. Klik her
Tidsskriftet Historie og samfundsfag
4 online udgivelser om året
Arkiv med gamle udgivelser online
Bograbatter og andre tilbud
Sigurds Danmarkshistorie - 3. til 4. klasses uv-materiale
40% rabat på klassesæt - 25% rabat på enkelteksemplarer
For at bestille bøgerne med rabat, skal man sende en mail til karenlise@klim.dk og oplyse sit medlemsnummer.
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Politiken Historie
749 kr. for et årsabonnement
Log ind her:
https://politikenhistorie.dk/shop/partner/
100 Danmarkshistorier - rabat på udgivelserne.
Specialpris til medlemmer af FALIHOS: 100 kr. om måneden for
4 x 100-pakken, den trykte bog, en lydbog, en e-pdf og en e-pub.
60 kr. om måneden for 3 x 100-pakken, en lydbog, en e-pdf og en
e-pub.
Brug dette link til tilmelding: https://unipress.dk/abonnement/
serier/medlemskab-specialaftale/
RÆSON
Gratis bog (3 at vælge mellem) fra RÆSONs forlag, hvis du tegner abonnement hos Ræson.
Bestil på: www.raeson.dk/falihos
Lærerkalenderen
10% rabat på lærerkalenderen.dk
Skriv FALIHOS i bemærkningsfeltet
Historia
25% rabat på udgivelser hos Historia.dk
Bestil direkte på forlaget@historia.dk
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Forlaget Turbine
20 % i rabat på følgende bøger:
Vikingernes liv og færden
Signal
Blod og jord
Det sidste skridt
Vasaerne
Bestil på https://turbine.dk/
Brug rabatkoden FALIHOS
Særtilbud på Ungdomsmediet Koncentrat
Læs mere her: https://www.koncentrat.dk/om-os
Skolerne kan prøve et 30-dages gratis prøveabonnement. Tilmeldelse via Uni-Login her: https://www.koncentrat.dk/abonnement
I prøveperioden får alle elever og lærere adgang til Koncentrat.
Tilbud: Normalt er prisen 39 kroner pr. elev årligt + moms, men
er du medlem af Falihos får din skole 40 procent i rabat på et årsabonnement (23 kroner pr. elev årligt + moms.)
Kontakt Sune Gudmundsson på sune@koncentrat.dk eller ring
på 30826737, hvis du har spørgsmål eller vil købe et abonnement.
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Medlemstilbud på Altingets portaler
Tilbud på Altinget:
Christiansborg og EU til samfundsfags- og historielærere i
grundskolen igennem FALIHOS.
Pris: Altinget.dk abonnement, op til 5 brugere til begge portaler
(normalpris 12.429 pr portal) TOTAL 3.000 DK ex moms for et
år.
For at bestille abonnementet eller spørgsmål, bedes I kontakte nedenstående kontaktperson: Andreas-David Bialostocki
Mail:andreas@altinget.dk Mobil: +45 27 14 31 69
Forlaget Meloni
Køb bogen “Historie - mere variation i undervisningen” til 20 %
rabat.
Skriv FALIHOS i bestillingen.
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