Lilleskolernes Parlament 2022

TORSDAG DEN 6. TIL FREDAG DEN 7. OKTOBER

Årets tema
ELEVDEMOKRATI
Aktivisme og engagement
Efter to års udsættelser grundet corona er vi igen klar til at invitere til Lilleskolernes Parlament – et døgn hvor overbygningselever fra landets lilleskoler mødes og diskuterer, lærer
om og forholder sig til demokrati, demokratiske processer og elevdemokrati. Til årets Parlament skal vi se nærmere på elevdemokrati: Hvordan får man indflydelse på sin skole?
How to elevdemokrati? Hvordan bliver jeg selv engageret, og hvordan engagerer jeg og
vi andre til at deltage i elevdemokratiet på skolen? Hvad er mine rettigheder og muligheder
som elev? Hvem bestemmer hvad, hvor meget kan vi bestemme og hvad vil det i det hele
taget sige at bestemme, blive hørt og have medbestemmelse?
Hvad siger I? Hvad er jeres argumenter for og perspektiver på elevdemokrati? Hvad engagerer jer og hvordan engagerer I andre, så I sammen kan gøre noget – for skolen og for
samfundet?
Formålet med Lilleskolernes Parlament er at lave en overbygning på det elevdemokrati,
der, uanset form, foregår på alle lilleskoler. Vi lever i en tid hvor demokrati og demokratiske
forståelser og processer på den ene side tages for givet og på den anden side er udfordret
af en stigende ulighed i samfundet og tilhørende begrænsning af, hvem der har/kan få tag
om den offentlige samtale og det politiske system.
I Lilleskolernes Parlament sættes demokratiet til debat på måder, der er relevante for og
klæder den enkelte elev og skole på til at diskutere og praktisere demokrati – i hverdagen
på skolen og generelt.
Til Lilleskolernes Parlament vil eleverne møde elever fra andre lilleskoler og sammen, med
afsæt i deres og hinandens skolehverdag og –liv, få indblik i og lære om demokrati og
demokratiske processer.
Lilleskolernes Parlament er for overbygningselever og for at vi kan få mulighed for at møde
hinanden på kryds og tværs, opfordrer vi til at man højest tilmelder tre til fire pr. skole –
evt. en fra hver årgang. Prisen bliver 400 kr. pr. deltagende elev og igen i år skal vi have
base på Børne UNI i København. Og husk at vi også skal bruge nogle voksne.
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Torsdag den 6. oktober, 2022
10.00 – 10.15:
Ankomst og tjek in på Børne UNI, Vesterbro, København

10.15 – 11.30:

Intro: hvem er vi og hvor kommer vi fra?
Deltagerne fra hver skole forbereder hjemmefra en kort præsentation af deres skole – hvor i landet ligger vi, hvad kendetegner vores
skole og hvordan gør vi elevdemokrati?

11.30 – 12.00:

Frokost

12.00 – 12.45:

Walk’n talk til Christiansborg

13.00 – 14.30:

Besøg på Christiansborg med rundvisning og diskussion med folketingspolitiker Rasmus Jarlov: Demokrati, unge og fremtid – aktivisme og politik – hvad sker der med aktivisme, når den ankommer
til Christiansborg?

15.00 – 17.00:

Ghetto-tours

17.00 – 18.00:

Walk’n talk til BørneUNI

18.00 – 19.00:

Workshop #1: Hvad er vores sag – og hvorfor?
Der er nok at tage fat på som ung i verden og i skolen. Hvad brænder I for? Hvad er vigtigt for jer? Og hvorfor? Det skal I arbejde
med i denne første workshop.
Hver gruppe skal finde frem til og begrunde og argumentere for
en sag, de synes er vigtig at engagere sig i. Herefter samle op på
deres diskussioner i plenum.
Eleverne bliver delt på en måde, så man så vidt muligt har en makker fra egen skole. Grupperne står i udgangspunktet for at styre
arbejdet selv, men kan på hvilket som helst tidspunkt bede om
hjælp.

19.00 – 20.30:

Aftensmad

20.30 - ???:

Sociale aktiviteter
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Fredag den 7. oktober, 2022

08.00 – 09.00:

Morgenmad

09.00 – 11.00:

Hvad Aktivisme og engagement: Besøg af og diskussion med repræsentanter fra Fridays for Future, Dansk Ungdoms Fællesråd,
Ungdomsrådet, Amnesty International, Operation Dagsværk, Danmarks Skoleelever, Settlementet m.fl.

11.00 – 12.30:

Workshop #2: Hvordan kan vi arbejde med og vise vores sag?
I denne workshop skal vi arbejde videre med sagen fra i går. NU
med fokus på, hvad I så vil gøre for at gøre andre opmærksomme
på jeres sag og engagere sig i den? Workshoppen skal munde ud
i en drejebog for/et idekatalog over måder man kan arbejde med
og involvere andre i jeres sag.

12.30 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00:

Præsentation af arbejdet i workshop #1 og #2: de sager I har arbejdet med i løbet af parlamentet og det inspirationsmateriale til
hvorfor og hvordan man ude på lilleskolerne kan engagere sig i og
arbejde aktivistisk med bestemte sager.

14.00 – 15.00:

Evaluering af arrangementet:
• Besøg på Cristiansborg
• Ghetto-tours
• Workshop #1
• Workshop #2
• Forslag til og perspektiver på:
o Hvad skal vi bruge parlamentet til, når vi kommer hjem?
o Nye ambassadører? Talsmænd? Styregruppe?
o Hvad skal temaet være for næste samling?
o Workshop til Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival?

15.00:

Afrejse og tak for i år.

Programmet er foreløbigt og vi tager forbehold for evt. ændringer
Praktisk info på næste side
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Praktisk:

I skal medbringe:
- sovepose, liggeunderlag og hvad der ellers er nødvendigt til et døgn hjemmefra (husk at vi skal gå til og fra Christiansborg).
- noget at skrive med og skrive på.
- en gmail-adresse (vi opretter en mappe i google drev, som alle grupper kan
arbejde i under hele kurset).
- et lille oplæg om hvad der er vigtigst på jeres skole og hvordan elevdemokratiet fungerer hos jer?

Lilleskolernes Parlament er for overbygningselever og for at vi kan få mulighed for at møde
hinanden på kryds og tværs, opfordrer vi til at man højest tilmelder tre til fire pr. skole –
evt. en fra hver årgang.
For at Lilleskolernes Parlament kan fungere optimalt, er det også vigtigt at der er voksne –
både til at gå med rundt og hjælpe til om dagen, men også til at være på Børne U.N.I. om
aftenen/natten. I må derfor meget gerne sende en voksen med – evt. blot til at tage en
dags- eller aftens-/nattevagt.
Sted:

København med base og overnatning på Børne U.N.I.
Valdemarsgade 14, 1665 København V.
Tlf. 3325 3405 (Børne U.N.I.)
Tlf. 2128 2909 (Bjarne)

Tid:

Torsdag den 6. oktober kl. 10.00 til fredag den 7. oktober kl. 15.00.

Pris:

400 kr. pr. deltager.

Tilmelding: lars@lilleskolerne.dk – senest fredag den 16. september, 2022.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte sekretariatet hvis I har spørgsmål.
Vi glæder os til et døgn i Lilleskolernes Parlament.
De bedste hilsner,
Arbejdsgruppen for Lilleskolernes Parlament.
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