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FORMÅL  

Beskriv kort projektets overordnede formål: PWC er et projekt baseret på kultur-, 
erfaringsudveksling og oplysning mellem elever fra en 
dansk højskole og unge asylanter. Hovedformålet er at 
skabe et læringsrum, der styrker individuelle og 
relationelle kompetencer på tværs af kulturer. 
 
PWC har desuden til formål at være en interaktiv 
læringsprocess, hvor højskoleelever og asylanter ses 
som en ligeværdig ressource. Dermed er både højskole 
og asylanter inddraget i skabelsen af aktiviteter og 
fællesskabet. 
 
Projektet fungerer endvidere som et element, der 
skaber ny viden og erfaring om idræt og integration på 
højskoleelevernes lederuddannelse på Ollerup. 
Asylanternes møde med højskolen og højskoleeleverne 
er et indblik i hvad danskhed og Danmark er og kan 
være. Denne form for kompentenceudvikling har en 
integrerende kvalitet, da det styrker individuelle og 
relationelle kompetencer i et nyt land. 
 
PWC har endvidere til formål at være en inspirerende, 
kreativ og udfordrende oplevelse, der er et afbræk i 
hverdagen, der er med til at nedbryde fordomme og 
skabe større forståelse mellem kulturer. Det giver 
højskoleelever og asylanter mødes ansigt til ansigt og 
muligheden for at få et mere ligeværdigt syn på 
hinanden som mennesker. 
 
Intentionen er at skabe et tillidsfuldt, åbent og 
styrkende læringsrum for alle (uanset sproglige 
kompetencer) gennem  leg, dans, sport, sang og 
kreative samarbejdsaktiviteter. 
 
Grunden til at leg, dans og sport er de centrale 
elementer i PWC, er at dette er universelle 
menneskelige aktiviteter, der ikke er defineret af alder, 
etnicitet, religion eller køn. Dette giver mulighed at 
skabe samhørighed og fællesskab gennem mere end 
blot verbal kommunikation. 
 
 

MÅLGRUPPER OG DELTAGERE  

Hvem har været projektets primære målgruppe? - Asylanter fra unge-klassen på Korinth Asylskole (17-
23 år) 



- Højskole elever fra Gymnastikhøjskolen Ollerup som 
sammen undervises i det alment dannende fag 'Verden 
og Mig' (ca.18-28 år) 

Hvor mange personer har medvirket i projektet 
som deltagere? 

Projektet har rettet sig mod i alt 50 unge, 25 personer 
fra hver skole. 
Af forskellige årsager deltog få elever/asylanter ikke, 
læs mere om dette senere i evalueringsskemaet.   

Hvor mange personer har projektet i øvrigt berørt, 
og hvem drejer det sig om? 

Udover de 50 asylanter og højskoleelver, der er 
involveret i projektet, er det også hele højskolen og 
asylcenteret/skolen, der har hørt og været i berøring 
med PWC eftersom workshops og camp har været 
afholdt på de to skoler. 
 
Det er hovedsageligt gennem deltagerne at projektet 
”spreder positive ringe i vandet”. Der er bl.a. skabt 
grobund for at højskolelever  har fået erfaring med at 
undervise på tværs af kulturer. Fremadrettet vil de 
forhåbentlig benytte disse kompetencer i deres arbejde 
som idrætsinstruktører og undervisere i hele landet. 
 
Asylanterne stifter bekendskab med hvordan det er at 
indgå aktivt i fællesskab i det danske samfund præget 
af højskoles ånd og bagvedliggende ideologi. Gennem 
den forståelse for og tillid til dansk kultur og danskere 
har projektet ændret en holdning hos asylanterne. 
Underviser fra Asylskolen, Hasan, udtaler: 
 
 

”Nogle af vores elever har haft fordomme om Danmark 

og danskere, og samfundet i det hele taget. Som en af 

vores elever sagde ved projektets afslutning, så er 
danskere ikke blandt de lykkeligste i verden pga. 

penge. De er lykkelige pga. at de kan åbne deres 

hjerter :) 
 
 

AKTIVITETER  

Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i 
regi af projektet? 

PWC består af to workshops og en camp (overnatning) 
for alle deltagere. Inden afviklingen af førnævnte har 
højskoleeleverne fået undervisning i den 
antropologiske vinkel på et kulturmøde. 
 
I. D. 21.03.16. 
Undervisning af højskoleeleverne i antropologisk teori 
om gruppeidentiteter, fællesskab, gruppe dynamikker 
og fællesskabsskabende processer – IR 
 
II. D. 13.04.16 - Første workshop. 
Asylanterne besøger Gymnastikhøjskolen i Ollerup i ca. 
5 timer. 
Strukturering og Undervisning af AMBB og IR. 
Aktiviteterne til den første workshop havde sit 
udgangspunkt i 'legen', men med et fast tilrettelagt 
program. Formålet med dette var at skabe et dynamisk 
program med høj aktivitet, som udfordrede de unges 
relationelle kompetencer i kommunikation og 
samarbejde. Der blev sunget, danset, konkurreret, 
samarbejdet og snakket. Kropssproget var den 
primære kommunikation frem for verbal 



kommunikation, hvilket gav alle mulighed for at være 
med. 
Asylanterne blev desuden vist rundt på højskolen, hvor 
de så elevernes private værelser, overværede 
linjefagsundervisning af resten af højskolens elever og 
fik lov at prøve lidt af skolens faciliteter af. Desuden var 
der fællesspisning og særlig fokus på hele dagen at 
styrke relationelle kompetencer og aktiviteter, der 
skaber tillid, samarbejde, nærvær og livsglæde. 
 
 
• D 20.04.16 - Anden workshop. 
Højskoleelverne besøger Asylcentret i Fåborg og 
Asylskolen i Korinth. Strukturering og undervisning af 
lærere på asylskolen Hasan Emre Sahin og Liban, 
samt undervisning af et par asylanter.  
Den anden workshop indeholdt et besøg på Asylcentret 
i Fåborg af en times varighed, efterfulgt af et besøg på 
asylskolen i Korinth i ca. 4 timer. På asylcentret fortalte 
en af de ansatte om asylsystemet og asylanternes 
hverdag. Asylanterne viste højskoleeleverne rundt på 
centret og på deres værelser. Asylcenteret i Fåborg er 
et minisamfund hvor man sover, har pligter/arbejde, 
laver mad og kan købe genbrugstøj. 
Derefter kørte alle til asylskolen i Korinth hvor to af 
asylskolens lærere stod for undervisningen. Igen 
centrede aktiviteterne sig om leg og samarbejde. 
Asylanterne viste skolen frem og gav højskoleelverne 
indblik i deres hverdag. Dagen var løst planlagt og 
dette gav plads til samtale. Et par kurdiske drenge 
lærte gruppen at danse kurdisk folkedans og dagen 
sluttede i solen på skolens boldbane med rundbold og 
fodbold. 
 
• D 16.-17.05.16 Camp på Ollerup 
Asylanterne overnattede på højskolen. 
Højskoleeleverne var værter og stod for halvdelen af 
programet, de resterende dele stod AMBB og IR for. På 
campen var det igen leg, der var et omdrejningspunkt, 
men til forskel fra workshopsne fyldte samtale også en 
stor del af programmet. Højskoleeleverne underviste i 
de fag de undervises i på højskolen og de havde 
arrangeret samtaler om asylanternes historier, 
aftensang m.m. AMBB og IR’s undervisning var koblet 
op på centrale begreber som tillid, relationer og 
drømme. Disse begreber blev både centrale for 
samtalen mellem eleverne og de øvelser, den 
bevægelse, dans, leg og det kunstprojekt som 
undervisningen inkluderede. Asylanterne deltog i den 
fælles morgensang og fik under campen lov at prøve 
alle højskolens faciliteter: springcenter, svømmehal, 
parkourcenter m.m.   
Derudover havde aktiviteter som fælles måltider og 
bad, med deres hverdagsagtige karakter en vigtig 
funktion - de skaber ligeværd.   
 
Billeder fra aktiviteter fra begge workshops: se bilag 1 
Billeder fra campen: se www.galleri.merrald.dk 
 

SAMARBEJDSRELATIONER 
(Besvares kun, hvis projektet har omfattet 

 

http://galleri.merrald.dk/p995236174/h78fa21bb#h75f16d43


samarbejde med andre aktører) 

Hvilke aktører har I samarbejdet med i forbindelse 
med projektet? 

Gymnastikhøjskolen Ollerup 
- Højskolelærer: Simon Finnerup 

⁃  
Asylskolen i Korinth 
- Skoleleder: Mona Poulsen 
-  Underviser: Hasan 
- Underviser: Liban 
 
Asylcentret i Fåborg 
- Ansat, Marianne: oplæg om asyl og centeret 
 
Facilitatorer & initiativtagere 
- Anne Mette Buch Bertelsen og Ingrid Rasmussen 

Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført? Uden samarbejdet mellem højskolen og asylskolen 
villle det ikke have været muligt at gennemføre ”Playing 
with Culture”. 
Der har været stor villighed og motivation fra alle parter, 
hvilket har været grundlæggende for at alle elever også 
er engageret og tager ansvar for at skabe en god og 
positiv ånd igennem forløbet. 
 
Samarbejdet har dannet grobund for at der er 
motivation for at lignende samarbejde kan gentages i 
nær fremtid. Desuden har underviserne fra Korinth 
Asylskole vist interesse for at komme på Ollerup med 
jævnlige besøg til f.x Demokratidagen på Ollerup, 
springgymnastik eller andet sport, der kan skabes 
samarbejde omkring. På den måde får asylanterne og 
højskolelever mulighed for at stifte bekendskab med 
hinanden igen og asylanterne får et tiltrængt afbræk fra 
hverdagen på Asylcenteret.   
 
Mona Poulsen, Skole- og Jobcenter leder, Asylcenter 
Holmegaard, udtaler: 
 

”Feedback fra min position, som har været med i det 

indledende møde og så har fulgt det på side linjen er: 

højskolen kan fra mit udgangspunkt være en stor medspiller i 

forhold til integration / forståelse for det land vores kursister 

er kommet til. Konkret har ”playing with culture” givet vores 

unge kursister et tiltrængt afbræk i deres venten og uvisse 

fremtid. De har fået energi til at tænke på hvad de måske 

kan, hvis de får asyl. Flere har nævnt at de gerne vil på 

højskole. Det er en mulighed for at unge mennesker på tværs 

af landegrænser lære noget om forskellige sprog, kulturer og 

religioner og på trods af det opleve, at hvis man er åben og 

nysgerrig, så kan vi noget sammen. At det har fungeret så 

godt er også en ros til Jer, der har organiseret mødet, I har 

sørget for, at der var aktiviteter, som fastholdt deltagerne i at 

deltage. Tak for et godt forløb håber at vi kan lave noget 

sammen en anden gang” 
 
Se evt. bilag 2: udtalelse fra Hasan, underviser på 
Korinth Asylskole 
 

Hvilke udfordringer har samarbejdet medført? Som udgangspunkt har forløbet og samarbejdet været 
en succes. Fra alle parter er det vores indtryk at der har 
været stor tilfredshed med selve samarbejdsrelationene 
(se evt. udtalelse ovenover fra Mona Poulsen) 



 
Meget kommunikation har været til møder eller over 
mail/telefon, men der er ikke opstået vanskeligheder i 
samarbejdet. Dog er der med ethvert nyt samarbejde 
en opstartsfase, hvor der skal udvikles ideer og skabes 
ejerskab for projektet. Det tager altid længere tid første 
gang, men når der bliver en næste gang for 
samarbejdet, vil opstartsfase var forholdsvis simpel. 
 
Hvis der havde været mulighed for at skabe kontakt 
mellem facilitatorer og asylanterne inden første 
workshop, ville det have været lettere at motivere og 
inddrage asylanterne som aktive ressourcer i forløbet. 
Selve undervisningen på Asylcenteret/skolen kunne 
også have haft et endnu bedre udbytte, hvis 
facilitatorerne havde mødt asylanterne og set skolens 
faciliteter. Men med den pågældende tids- og 
økonomiske ramme har det ikke været muligt denne 
gang.   
 
 

 

LÆRING FRA PROJEKTET  

Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst? 
Uddyb, hvilke forhold der har haft betydning for, at 
disse elementer er lykkedes: 

1) Leg, sport, dans og sang 
Aktiviteter med leg, dans, sang og sport var i høj grad 
med til at styrke fællesskabet. I legen mødes vi i 
øjenhøjde og der udvikles hurtigt nye relationer på 
tværs af højskoleeleverne og asylanterne. Leg, sport, 
dans og sang gav mulighed for at bruge kropssprog og 
stemmen, som primære ressourcer og kompetencer, 
hvilket tilsidesætter nervøsitet eller misforståelser ved 
evt. sproglige barrierer. Desuden er det udviklende for 
fællesskabet at have et fælles ”kampråb”/klappe-
sekvens/dans, der gentages og som bliver et fælles 
samlingspunkt, der hver gang repetere en energi 
præget af livsglæde og sammenhold. 
 
2) Fokus på relationelle kompetencer, samarbejde og 
konkurrence 
Aktiviteter og lege, hvor der var fokus på at udfordre 
evnen til at samarbejde var med at skabe stof til 
eftertanke og udfordre både individuelle og relationelle 
kompetencer (f.x at bygge et spagetti-tårn, at løse 
opgaver i en gruppe, hvor man konkurrerer mod de 
andre). Aktiviteterne var med til at udvikle samværs-
følelses i selve gruppen og at lære hinanden bedre at 
kende gennem et legende og sjovt  
”konkurrenceelement” ved at skabe et fællesprojekt 
sammen. Derudover forener ønsket om at vinde 
konkurrencen og det fællesskab der opstår i kampen 
for sejr er uafhængigt af kultur og de historier der gør 
folk forskellige. 
 
3) Den strukturerede undervisning skabte tryghed og 
stof til eftertanke 
Tematiseret undervisning ( om f.x. tillid og drømme) gav 
en langt mere dybdegående form for læring. Det gav 
anledning til individuel reflektion og skabte samtaler der 
var uundværlige for at projektet kunne lykkes og 
åbnede op for at f.x. fremtidsdrømme kan se meget 



forskelige og ens ud for en højskoleelev og en 
asylansøger.   
 
4) Højskoleelevernes undervisning og besøg på 
Asylcenter/skolen 
Det meget ligeværdige indblik i begge verdner - uden 
besøget til asylcentret og asylskolen havde projektet 
været halvt. 
 
For højskoleeleverne har det været gavnligt at blive 
inspireret til at bruge idræt og bevægelse som fag til 
noget andet og større. PWC har givet mange 
eksempler på idrætsundervisning af perspektiverende 
karakter, og eleverne har selv skullet forberede og 
gennemføre undervisning med kulturmøde/integration 
som mål og idræt som middel. Idræt og bevægelse har 
i dele af højskolebevægelsen ind imellem været 
ringeagtet som middel til livsoplysning og demokratisk 
dannelse, hvilket PWC må siges at vende sig imod. 
 
 
5) Interaktive- og anerkendende læringsmetoder 
Ved at benytte interaktive læringsmetoder gav det 
mulighed for at lade det være eleverne, der aktivt bruge 
kroppen eller stemmen i samspil med facilitatorens 
guidning/undervisning. Det kunne være f.x 
call/response, delinger 2 og 2 og delinger på hele 
gruppen. Desuden har vi lagt vægt på at bruge 
anderkende metoder i form af, at der oftest var 
anerkendelse kropsligt eller verbalt til hinanden i små 
og store grupper ved alle aktiviteter. Det kunne være i 
form af aktivt at instruere eleverne til at give forskellige 
former for high-fives, at sige en sætning til 
sidekammeraten, give et kram og skrive et postkort til 
hinanden med anerkendende ord den sidste dag. Både 
interaktive læringsmedtoder og anderkendende 
metoder har været med til at opbygge relationer og 
skabe et rum til at ”blive set og hørt”.    
 

Hvilke dele af projektet har medført flest 
udfordringer? 
Uddyb, hvilke forhold der har haft betydning for, at 
disse udfordringer opstod: 

 
1) Sproglige udfordringer 
Vi skulle være opmærksom på at tage hensyn til sprog. 
Nogen asylanter kunne meget lidt engelsk og dansk, 
nogen kunne slet intet. Derfor var aktiviterne ofte 
oversat, men vi var aldrig 100 procent sikre på om alle 
forstod formålet gennem verbal kommunikation. Derfor 
benyttede vi som sagt primært leg, sport og 
bevægelse, som alle forstod. 
 
 
2) Inddrage asylanter som ressource 
Hvis vi havde brugt endnu mere tid på at inddrage 
asylanterne som en ressource – så de ikke primært 
blev undervist, men også underviste resten af gruppen, 
ville det have været et endnu mere ligeværdigt møde. 
Dog underviste enkelte asylanter i dans og alle 
asylanter lavede rundvisninger på deres skolen og 
hjem. Fremadrettet kunne det styrke et lignende projekt 
at involvere asylanterne endnu mere gennem ex at stå 
for  planlægning af korte lege eller sport. Dog har 
Mona, Liban og Hasan fra Korinth Asylskole 



kommenteret, at det kan være svært at skabe 
motivation, overskud og deltagelse til dette blandt 
asylanterne. 
 
 
3) Elevernes deltagelse 
Vi blev inden projektet startede informeret om at de 
kvindelige asylanter ville være svære at få til at deltage 
i hele forløbet, særligt overnatningen. Dette viste sig at 
være rigtigt og skyldtes kulturelle og religiøse 
begrænsninger. 
Mere overraskende var det at der bland 
højskoleeleverne også var frafald bland pigerne. 
Begrundelserne for dette, omhandlede ifølge 
underviser Simon, ønsket om at opfylde egne behov 
ved at deltage i den sædvanlige undervisning på 
højskolen, frem for at deltage i PWC. Denne erfaring 
tager vi med videre, da tendensen for individuel 
selvrealisering kan være en udfordringen for 
engagementet og ejerskabet i denne målgruppe. 
 
 
 

Er der elementer fra projektet, som vil blive 
forankret i jeres fremtidige højskolepraksis? 
Hvis ja, uddyb gerne på hvilken måde: 

Vi var godt klar over, at idræt og bevægelse er 
universelle midler til det gode kulturmøde. Men vi 
var i tvivl om, hvorvidt disse aktiviteter og 
højskolens dannelsesrum og dagligdag i det hele 
taget egnede sig til asylanterne som målgruppe. 
Det virkede over al forventning. Fremover vil vi 
helt sikkert invitere flere forskellige grupper at 
flygtninge indenfor højskolens mure – og den 
legende, idrætslige og musiske form vil vi gøre 
brug af. Desuden er vi blevet bekræftet i, at 
højskolens faste rytme og strukturerede dagligdag 
med aktiviteter, undervisning, fællesspisning og 
det forpligtende fællesskab kan virke helbredende 
for sårbare mennesker. 
PWC har vist sig at være rigtig godt for 
asylanterne, men det har også været en stor 
værdi for de danske højskoleelever at møde 
asylanterne i relation til deres almene dannelse. 
Fremover vil vi arbejde for at få flygtninge på 
vores lange kurser. 
 

Er der noget, I ville gøre anderledes, hvis I skulle 
lave et lignende projekt i fremtiden? 

 
1) Indragelse af asylanter. 
Det vil være en mulighed at forsøge at indrage 
asylanterne endnu mere som en ressource.. Det er dog 
en stor udfordring og deres undervisere mente ikke det 
var en reel mulighed grundet deres situation, men det 
ville styrke projektet, hvis det kunne lykkes i højere 
grad. Som før nævnt ville det være muligt at motiverer 
og inddrage asylanternes kompetencer ved tidligere i 
processen at samarbejde mere mellem facilitatorerene 
og Asylskolens undervisere. 
 
2) Rollen som værter 
Ved det første workshop på højskolen, var 
højskoleeleverne naturligt nok mindst lige så generet 



som asylanterne. Eftersom asylanterne er på besøg, er 
det vigtigt fremadrettet at lade højskoleeleverne tage 
ejerskab for at de er værter og lade dem vide at det er 
vigtigt hele tiden at “blande” sig med asylanterne, da 
mange ellers helt naturlig søger “deres egen flok”. 
Fremover kunne det være en ide, at lade 
højskoleelverne stå for f.x. velkomsten og et kort 
aktivitetsmodul. Dette faciltatorernes ansvar at formidle. 
 
3) Fokus på de ”svære/sårbare” emner 
I et lignende projekt, vil det være en fordel i højere grad 
i plenum og på gruppeniveau, at rette fokus mod 
direkte at konfrontere eleverne omkring oplevelser med  
krig, flugt, sorg og fordomme. I dette projekt var 
emnerne primært omtalt i grupper og i mindre grad i 
plenum. Ønsket fremadrettet er at arbejde med den 
berøringsangst der kan være if.b. med sårbare emner. 
Det kan faciliteres igennem alt fra samtale, rollespil, 
leg, visualisering og fysiske øvelser, som der 
reflekteres over i relation til et emne.   
 
 
4) Køn 
Forholde os mere aktivt til udfordringen med kønnene - 
dette kunne enten være ved aktivt at lave et kønsopdelt 
undervisning i noget af tiden. Derved vil vi give plads til 
de asylanter, der grundet deres kultur er begrænset af 
deres køn. 
 
 

SAMLET VURDERING  

Hvad er jeres samlede vurdering af projektets 
forløb i forhold til de opstillede projektmål? 

Den samlede vurdering er, at projektet er gået over 
forventning ift. samarbejdet, skabe en “kulturudveksling 
og et fælleskab mellem højskoleelver og asylanter på 
blot 4 dage. Derudover har projektet haft en 
intergrerende effekt på begge deltagergrupper, 
integration handler om to grupper der begge rummer 
åbenhed for det fremmede og som en højskoleelev 
udtrykte da projektet var slut: Jeg har lært at enhver 
fremmed kan være en ven jeg endnu ikke har lært at 
kende.   
 
Alle der har været involveret i PWC har udtrykt stor 
tilfredshed med projektet og følgende udtalelser giver 
en fornemmelse for hvordan og hvorfor det har været et 
en berigende  oplevelse og et vellykket projekt: 
 
Se bilag 2 med udtalelser fra: 
*Mona Poulsen, Skole- & Jobcenterleder 
* Hasan, Underviser 
* 3 asylanter 
* Højskoleeleverne 
 

Hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i 
forhold til højskolernes folkeoplysende arbejde? 

Det danske folk inkluderer i dag en bredere gruppe, 
end den højskolerne hovedsageligt når ud til. Et projekt 
som dette er en håndsrækning til en overset gruppe 
mennesker, som bor og lever i det danske samfund. 
Derudover er det et oplysende projekt, der hjælper de 
unge (både asylanter og højskoleelver) til at møde 
andre grupper i det danske samfund, end dem de ellers 



ville have mødt. 
PWC har vist sig at fungere rigtig godt som brobygger 
mellem dagligdagens undervisning i 
idrætsledelse/UBAK på Ollerup og den del af 
virkeligheden, der finder sted uden for skolen. Ollerup 
er også til for andre end vores kursister/elever, hvilket 
PWC er et godt eksempel på. 
 
Med et læringsrum, der opfordrer til samarbejde og 
kommunikation, har vi rettet  fokus mod at udvikle 
nogle efterspurgte kompetencer i et velfungerende 
fællesskab (alt fra studie, jobmarkedet og venskaber). 
Endvidere har projektet været med til at styrke 
elevernes selvværd, empati og sociale intelligens, da 
mange af deltagene har styrket deres individuelle og 
relationelle kompetencer i projektet, der hjælper til 
aktivt at indgå i fællesskaber på tværs af kultur, religion 
og sprog i det danske samfund. 
 

Har I yderligere kommentarer i forhold til 
projektets forløb eller til puljemidlerne generelt, 
kan I uddybe dem her: 

1) Kendskab og engagement 
Det har været en stor fordel at underviser på højskolen 
Simon Finnerup, har været meget engageret og på 
eget initiativ har inkludret projektet i undervisningen. 
Uden dette engagement ville det være svært at skabe 
et solidt samarbejde og engagement hos 
højskoleeleverne. 
 
2) Økonomi & tid 
Det er første gang at PWC er afviklet og enhver 
opstartsfase er tidskrævende og omkostningsfuld. 
Fremadrettet vil en mere sikker økonomisk ramme fra 
projektetes opstart være nødvendig og muliggøre 
afviklingen af projektet uden usikkerhed omkring 
udgifter og tidsramme. 
 
3) Kulturmøde, idræt og gymnastik 
PWC har afkræftet vores frygt for, at en dansk 
folkehøjskole kun kan forstås og indtages af kulturelt 
indforståede og indfødte! Morgensamling virker faktisk 
også rigtig godt for arabere. 
Desuden har vi med PWC fået fornyet tro på, at selv 
noget så nordisk som den folkelige gymnastik kan 
fungere for folk med ikke-nordisk baggrund. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 


