Torsdag d. 5/9 (9:00 – 15:00)
9:00
9:30

10:00

10:30

11:30

13:00

14:00

#Fremtidens uddannelse
Giv et godt råd til den nye Børne- og undervisningsminister
Officiel åbning af telt
v/ Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, næstforkvinde
fra DGS Elvira Zachariasen samt igangsættelse af ”Holdninger på spil”
v/elevrepræsentanter fra Det Frie Gymnasium
Indtag rummet
Om bevægelse som en øvelse i demokratisk deltagelse
Workshop v/ STUK
Samtale i et uenighedsfællesskab
Hvordan taler vi nemt om det svære? Øvelser i at tale om kontroversielle
emner med folk du er uenig med
Workshop med tilmelding v/ STUK
Hvordan gør vi elevdemokratiet demokratisk?
En workshop om dybdedemokrati og hvordan man får alle elevstemmer i spil
på en skole v/ Elevrådsrepræsentanter fra Hvidovre Gymnasium
Styrk det sociale liv på din uddannelse
Vær’ med til at få gode ideer til, hvordan I kan få et bedre socialt liv på jeres
uddannelse v/elevrepræsentanter fra SOSU H
Det er mit liv eller er det?
Et panel med autentiske fortællinger om, hvordan social kontrol kan se ud.
Deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål til panelet v/ CONTACT

Fredag d. 6/9 (9:00 – 15:00)
9:00
9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:30

13:15
14:00

#Fremtidens uddannelse
Giv et godt råd til den nye undervisningsminister
Indtag rummet
Om bevægelse som en øvelse i demokratisk deltagelse
Workshop v/ STUK
Holdninger på spil
Elevrepræsentanter fra Det frie Gymnasium faciliterer brætspil med
dilemmaer og holdningsøvelser
Hvordan gør vi elevdemokratiet demokratisk?
En workshop om dybdedemokrati og hvordan man får alle elevstemmer i spil
på en skole. v/ Elevrådsrepræsentanter fra Hvidovre Gymnasium
Styrk det sociale liv på din uddannelse
Vær’ med til at få gode ideer til, hvordan I kan få et bedre socialt liv på jeres
uddannelse v/elevrepræsentanter fra SOSU H
LARM for LGBT-rettigheder
Bliv rettighedsaktivist for en dag! Prøv kræfter med køn, normer og aktivisme
i en workshop om LGBT-rettigheder v/ UNGDOMSBYEN
Samtale i et uenighedsfællesskab
Hvordan taler vi nemt om det svære? Øvelser i at tale om kontroversielle
emner med folk du er uenig med. Workshop med tilmelding v/ STUK
Rytmisk dialog
Demokratisk sammenspil vha. afrikanske rytmer v/ Lars Hansen
Det er mit liv eller er det?
Et panel med autentiske fortællinger om, hvordan social kontrol kan se ud.
Deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål til panelet v/ CONTACT

