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JA 

Beskriv kort 

projektets 

overordnede 

formål:  

At lave et ungefolkemøde, hvor det personlige møde er udgangspunktet for debatter og 

aktiviteter som ligger børn og unge på sinde. Det kan være politiske, eksistentielle, 

eller praktiske spørgsmål fra hverdagen og om fremtiden. Vi tænker at emner fra 

fredagens debatter skal bringes op på lørdagens folkemøde, så børnene og de unge får 

en oplevelse af at der bliver lyttet til dem, og at de kan være med til at præge 

beslutningsprocesserne.  

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Skoleelever fra 6. klasse og gymnasieelever 

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

projektet som 

deltagere?  

1000 

Hvor mange 

personer har 

projektet i øvrigt 

berørt, og hvem 

100. Styregruppe og højskoleelever 



drejer det sig 

om?  

Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet?  

Primære aktivitet var afholdelse af ungefolkemødet fredag d. 6. september. Gennem mere end et halvt år 

før ungefolkemødet har der være afholdt en lang række planlægnings- og koordineringsmøder i 

styregruppen. Ung i Odsherred har besøgt alle kommunens skoler og præsenterede idéen, og højskolen 

besøgte Slotshaven Gymnasium i Holbæk, hvor der går mange odsinge, hvor vi fortalte om 

ungefolkemødet på en fællessamling. 

Vi har afholdt 3 eftermiddagsworkshops med gymnasielever fra Odsherred Gymnasium og Slothaven 

Gymnasium, for at planlægge indhold til ungefolkemødet. 

 

Programmet for Ungefolkemødet: 

Kl. 10.15: velkomst ved borgmester Thomas Adelskov og vært: Journalist Peter Falktoft 

 

Kl. 10.30: workshop 1 (dvs. der starter en workshop/debat/forløb i hvert af de 9 telte kl 10.30) – lærere 

booker inden ferien 

(Workshops varer ca. 45 minutter. Dvs. Kl. ca. 11.15 er der ’frikvarter’ på pladsen) 

 

Kl. 11.30: workshop 2 (Gentagelse af workshoppen for nye klasser i hvert af de 9 telte) – lærere booker 

inden ferien 

(Workshops varer ca. 45 minutter. Dvs. Kl. ca. 12.15 er der ’frikvarter’ på pladsen) 

 

Kl. 12.30: 3. workshop 3 (Gentagelse af workshoppen for nye klasser i hvert af de 9 telte) – lærere booker 

inden ferien 

(Workshops varer ca. 45 minutter. Dvs. Kl. ca. 13.15 er der ’frikvarter’ på pladsen) 

 

Kl. 13.30 – tager de sidste 7., 8., 9. klasser hjem. 

 

Kl. 14: Alle workshops gennemføres for gymnasielever, HF, Højskoler, m.fl. – pladsaktiviteter fortsætter 

 

Kl. 15 – ca. 18: Musikprogram og fredagsbar 



 

PLADSAKTIVITETER – aktiviteter som foregår på festivalpladsen og som IKKE kræver booking 

Aflagt tøj bliver til verdensmålsbuer! Kom og byg indgangsportalen af aflagt tøj og tekstiler. 

Vær kreativ med plast. Byg eller skab værker af hårdt plast fra genbrugspladsen. 

Bjarkes brevkasse! Den populære brevkasse fra Odsherred Gymnasium rykker på festivalpladsen, hvor 

dilemmaer drøftes og tanker deles. 

Folkemøde-skulpturen skabes! Vær med til at skabe de klinker, som skal beklæde jordkloden i Martin 

Nybos værk. 

Mød en NGO. Kræftens Bekæmpelse, Natteravnene, misbrugskonsulenterne, NOAH, m.fl. er at finde til 

dialog på festivalpladsen.  

Verdensmålsfodbold! Brænd lidt krudt af på verdensmålsfodboldbanen. 

Meningsevent på festivalpladsen! Hvad har du mon til fælles med andre unge i Odsherred? 

 

Mad og drikke 

Vallekilde kaffe og juicebar sælger dejlig kaffe, friske smoothies og friskbagt kage. 

Æbleværkstedet Nonnetit kommer og presser juice. 

Den Rytmiske Højskole sælger også mad og drikke.  

 

 

Workshops: 

 

1. Verdensmål i hverdagen 

Hvem bestemmer egentlig, hvordan vi skal sortere vores affald? I dette rollespil får du indblik i både de 

politiske processer og borgernes holdning til affaldssortering, når vi sætter fokus på ”Hvordan redder vi 

verden fra plastikkatastrofen”. Gennem et borgermøde hvor deltagerne spiller rollerne som både politikere 

om borgere, skal eleverne drøfte forskellige bud på, hvordan kommunen skal håndtere de enorme 

mængder plastik, vi danskere hver dag frembringer. Skal vi sortere ved husene? Skal alle køre på 

genbrugsstationen - eller skal vi måske helt forbyde salg af plastik til private? Til sidst skal borgerne 

afgive deres stemme til kommunalvalget. 

Hvor: Affald og genbrugsteltet 

Verdensmål: 11 & 12 - Delvist også til mål 8 og 9 og 13, 14 og 15. 

Workshoppen kører kl 10.30. 11.30 og 12.30  



 

2. Tjek din fordom (OBS denne workshop køres i 2 telte for at imødekomme mange bookinger) 

Hvordan ser en sygeplejerske ud? Og hvordan går en bankansat klædt? Og hvordan ser en gymnasieelev 

egentlig ud? Kom forbi og tjek din fordom om typer, køn og professioner. I samspil med forskere og 

komikere dykker vi ned i, hvordan vi opfatter hinanden ud fra vores fordomme, og hvad det kan betyde for 

din trivsel, hvis du ikke passer ind i de forudbestemte billeder, vi har af mennesker. Vi sætter fokus på 

bevidsthed om, hvad vores fordomme gør ved vores opfattelse af andre. Har du ret eller tager du fejl? Kom 

og tjek din fordom. 

Hvor: Fordomsteltet 

Verdensmål: 3, 4  

Workshoppen kører kl 10.30. 11.30 og 12.30 

 

3. Klima og bæredygtighed 

I Odsherreds Gymnasiums telt kan du blive klogere på hvad klimaet betyder for os, og hvad 

bæredygtighed egentlig er? Du kan få viden om, hvor stort dit klimaaftryk er og deltage i blindsmagning af 

fødevarer. Kan du smage forskel på kød og plantefars? Og er du en klimaduks?  

Hvor: Odsherreds Gymnasiums Telt I 

Verdensmål: 2, 7, 12, 13.  

Workshoppen kører kl 10.30. 11.30 og 12.30 

 

4. Innovation  

Her i teltet kan du blive klogere på verdensmålene, og hvordan innovation og nye løsninger kan være med 

til at nå nogle af verdensmålene. Vi får besøg af Peter Dyreborg og Lasse Nyholm Jensen der sammen med 

elever fra OG vil poetry- og klimaslamme.  

Hvor: Odsherreds Gymnasiums Telt II 

Verdensmål: 1-17 

Workshoppen kører kl 10.30. 11.30 og 12.30 

5. Samtale-teltet 

Den Rytmiske Højskole sætter klimaet på samtalemenuen. Hvad bør vi selv gøre for at stoppe 

klimaforandringerne, og nytter det overhovedet noget?  

Oplev derudover afrikanske rytmer, når kønsrollerne folder sig ud i ghanesisk sang og lav din egen miljø- 

og bæredygtigheds-rap til vores beats. 



Hvor: Den Rytmiske Højskoles Telt 

Verdensmål: 4, 5, 12, 13 

Workshoppen kører kl 10.30. 11.30 og 12.30 

 

6. Det politiske telt 

Det politiske telt inviterer til mærkesagsbattle, hvor intet er helligt, og hvor vi fejrer ytringfriheden og den 

demokratiske debat. Vi tager temperaturen på de unges mærkesager, og trykprøver dem hos politikerne 

Hvor: Det Politiske Telt  

Verdensmål: 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12.  

Workshoppen kører kl 10.30. 11.30 og 12.30 

 

7. Geopark-teltet 

Geopardy! Test din viden om geologi, kunst, kulturhistorie og alt det spiselige som geoparken har at byde 

på. Med Jakob Walløe Hansen som quiz-master. 

Hvor: Geopark Teltet 

Verdensmål: 8, 11, 13, 14  

Workshoppen kører kl 10.30. 11.30 og 12.30 

 

8. Tjek din fordom (OBS denne workshop køres i 2 telte for at imødekomme mange bookinger) 

Hvordan ser en sygeplejerske ud? Og hvordan går en bankansat klædt? Og hvordan ser en gymnasieelev 

egentlig ud? Kom forbi og tjek din fordom om typer, køn og professioner. I samspil med forskere og 

komikere dykker vi ned i, hvordan vi opfatter hinanden ud fra vores fordomme, og hvad det kan betyde for 

din trivsel, hvis du ikke passer ind i de forudbestemte billeder vi har af mennesker. Vi sætter fokus på 

bevidsthed om, hvad vores fordomme gør ved vores opfattelse af andre. Har du ret eller tager du fejl? Kom 

og tjek din fordom. 

Hvor: Fordomsteltet – NR 2 

Verdensmål: 3, 4  

Workshoppen kører kl 10.30. 11.30 og 12.30 

 

9. Kunstteltet 

Velkommen til workshop i ingenmandsland mellem teltene på Ungefolkemødet. Kunstnere fra BKG i 

Holbæk samt Emil Skamstrup fra det fynske Kunstakademi indbyder til samarbejde i kunstnerens 



skabende proces. Med forskellige genbrugsmaterialer og kasserede effekter fra genbrugsstationen skaber 

vi verdensmåls-fugleskræmsler. 

Hvor: Kunstteltet 

Verdensmål: 3, 5, 11, 12, 13, 14.  

Workshoppen kører kl 10.30. 11.30 og 12.30 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Vi har samarbejdet med aktører fra kommunen, skolerne, gymnasierne og Ung i 

Odsherred. 

Hvilket positivt 

udbytte har 

samarbejdet 

medført?  

Samarbejderne giver et styrket netværk. Meget af netværket var etableret i forbindelse 

med lørdagens folkemøde, men det har været spændende at få det udvidet med lokale 

unge. Vi har tydeligst fået styrket vores relation til det lokale gymnasium. Vi er begge 

interesseret i at gøre opmærksom på os selv i vores målgrupper, og gymnasiet var 

meget glade for mødet med folkeskoleeleverne, og vi har forhåbentlig markeret os 

overfor gymnasieeleverne. 

Hvilke udfordringer har samarbejdet medført?  

Den største udfordring var at Vallekilde Højskole ændrede planer, så de valgte at deltage i Ungdommens 

Folkemøde i Valbyparken i stedet for vores lokale ungefolkemøde. I stedet fik vi inviteret Jyderup Højskole 

med, men de nåede ikke at planlægge deres eget indhold denne gang. Det er de heldigvis interesseret i 

næste gang. Vi snakker om at lægge folkemødet en weekend tidligere, så vi undgår sammenfald med det 

store ungefolkemøde, udfordringen er, at vores elever så ikke har været særlig længe på højskolen inden 

folkemødet. 

Vi har også været udfordret af ændringer i den kommunale skolestruktur, hvilket har betydet 

personudskiftninger og usikkerhed undervejs i processen. 

Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst? 

 

Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for, at disse elementer er lykkedes?  

Det lykkedes os at lave en meget velfungerende ungefolkemødedag, med mange interessante workshops. 

Det overordnede tema var FNs verdensmål, og det fungerede godt som en fællesnævner for dagens 



indhold.  

Vi fik skolerne med på idéen, så der var ca. 1.000 børn og unge med i løbet af dagen. Formiddagen var 

meget struktureret, så skoleklasserne vidste hvor de skulle være, på hvilke tidspunkter. Eftermiddagen var 

løsere organiseret, hvor det var tanken at gymnasie- og erhvervsskoleeleverne skulle vælge sig ind på 

workshops efter interesser. 

Fordelen om formiddagen var, at alle workshops kørte som planlagt, og vi var sikre på at alle var med i en 

workshop. Til gengæld var det meget uorganiseret når de ikke var inde til en workshop. Vi skal nok 

arbejde lidt på kapaciteten, således at alle skal deltage i mindst 2 workshops/aktiviteter, måske de ikke 

alle behøver at foregå i et telt. 

Højskolens elever var gladest for deres workshop om eftermiddagen, fordi deltagerne kom af interesse, 

men generelt var arrangøroplevelsen at eftermiddagen var for uforpligtende for deltagerne, fordi der ikke 

var forhåndstilmeldinger. 

Lærerne som deltog fra de forskellige skoler var glade for dagen, fordi de sjældent mødes med kollegaer 

fra andre skoler. Der blev drukket kaffe og snakket livligt. Som arrangør kunne vi godt have ønsket os 

mere lærerdeltagelse sammen med eleverne. 

Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor de har været en udfordring  

Økonomien er en udfordring, fordi skolerne har en forventning om at alt bliver betalt, og her er det 

specielt transporten som koster. Heldigvis sørger projektstøtten for at det hænger sammen denne gang, 

men det vil blive svært på længere sigt. 

Vi har haft en god kontakt til det lokale gymnasium, men det er lidt sværere med de 2 gymnasier som 

ligger i Holbæk. Er kører dagligt mere end 100 elever fra Odsherred til gymnasier uden for kommunen. 

Dem vil vi også meget gerne have til at deltage, men det ene gymnasium ville give eleverne fravær hvis de 

deltog, og på det andet gymnasium havde eleverne en skemafri-dag, hvilket åbenbart var en lige så stor 

udfordring, da de så skulle bruge fritid på at deltage. På det sidste gymnasium fik vi dog lov til at 

præsentere programmet på en fællessamling. 

Det har også været en udfordring med vores egne elevers deltagelse i projektet. Programmet skal ligge 

klar inden sommerferien, så de inviterede skoler kan nå at tilmelde sig, men højskolens elever starter først 

efter sommerferien. Derfor møder efterårsholdet et færdigt program, hvor det er begrænset med 

indflydelse. Eleverne får hurtigt fornemmelsen af at de blot er arbejdskraft, som skal udfylde de roller som 



vi har defineret. Vi havde selvfølgelig mest påtaget os opgaver som højskoleelever traditionelt gerne vil 

løse, men de fik ikke det ønskede ejerskab til ungefolkmødet. 

Er der elementer 

fra projektet, 

som vil blive 

forankret I jeres 

fremtidige 

højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb 

gerne  

Højskolens elever deltog i arbejdet med ungefolkemødet. De skulle arrangere en 

workshop, stå for forskellige aktiviteter og hjælpe med forskellige praktiske opgaver. 

Udfra en højskolepædagogisk vinkel, giver det stor mening at eleverne skal deltage i et 

folkemøde, med demokrati, fællesskab og verdensmål på dagsordenen. Derfor skal 

eleverne også involveres i fremtidige ungefolkemøder, specielt fordi ung til ung 

vidensdeling er et fantastisk pædagogisk værktøj. 

Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

lignende 

projektet i 

fremtiden?  

I evalueringen med eleverne blev det foreslået at sætte et par hele dage af lige op til 

folkemødet, til forberedelse af workshops og aktiviteter, i stedet for ugentlige timer fra 

semesterstart. Vi vil arbejde på at give højskoleeleverne et større ejerskab til 

folkemødet, både gennem grundigere information, men også ved et større spillerum for 

at de kan byde ind med det som interesserer dem. 

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

Vi havde opstillet følgende projektmål; 

1. arbejde konkret med børn/unge og demokratisk dannelse 

2. styrke lokal bevidsthed og viden om Odsherred 

3. give unge en oplevelse af vidensdeling i et levet fællesskab 

4. give viden om beslutningsprocesser 

5. give indflydelse gennem dialog med beslutningstagere 

6. fungere som teaser til Folkemødet i Odsherred, gennem en rød tråd mellem dagene, så de unge tager 

forældrene med den anden dag 

 

Målene er opnået i forskellig grad. Der er forskel på deltagere og medvirkende som fx højskoleeleverne. 

De unge gymnasieelever og højskoleelever som har arbejdet med at forberede workshops og aktiviteter 

har i høj grad fået indblik i de første 4 mål. I forberedelsesfasen har eleverne deltaget i workshops 

faciliteret af højskolen, Ung i Odsherred og gymnasiet. Her har de fået viden om verdensmålene i en lokal 



kontekst, og arbejdet med pædagogiske virkemidler. Det har samtidig givet dem en lokal samhørighed, på 

tværs af forskellige uddannelsesinstitutioner. Højskoleeleverne har ikke den lokale forankring til 

Odsherred, men har fået et foredrag om området. 

De deltagene skoleelever og gymnasieelever har deltaget i forskellige workshops og aktiviteter der alle har 

arbejdet med de nævnte mål.  

 

Mål 5 og 6 er lykkedes i mindre grad. Vi har ikke haft beslutningstagere med på ungefolkemødet, de 

deltager på lørdagens folkemøde, og det var tanken at fredagens folkemøde skulle inspirere til også at 

komme om lørdagen, jvf pkt 6. Vi fik kun i mindre grad skabt en sammenhæng mellem fredagen og 

lørdagen. Fx var der i det politiske telt nogle skoleelever som om lørdagen præsenterede nogle af idéer 

som de havde arbejdet med om fredagen. 

Der var for mange ubekendte faktorer i planlægningen af det første ungefolkemøde, til at vi i tide kunne 

nå at få skabt sammenhængen til lørdagens folkemøde. Nu har vi nogle gode erfaringer, og vil meget 

bedre kunne tænke det ind til næste år. 

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

Projektet, både med det lokale folkemøde, og nu ungefolkemødet, har vist værdien af, at åbne højskolen 

op for lokalsamfundet og invitere indenfor til folkeoplysning og samtaler.  

Vi oplever stor opbakning fra alle de lokale aktører, med et tydeligt ønske om at højskolen også skal spille 

en rolle i lokalsamfundet. 

Højskolerne har ofte faciliteter, som fx udendørs arealer og produktionskøkken, der er en stor hjælp til at 

realisere store arrangementer. Det forhindrer dog ikke at man skal forholde sig til mange ansøgninger om 

tilladelser fra diverse myndigheder, med krav om alt fra toiletter til terrorsikring. 

Har I yderligere 

kommentarer ift 

projektets forløb 

eller til 

puljemidlerne 

generelt?  

Der sendes et dokument med artikler om ungefolkemødet på e-mail. På TV2-øst kan 

man se et indslag fra ungefolkemødet, https://www.tv2east.dk/nyheder/06-09-

2019/1930/folkemode-unge-i-odsherred?autoplay=1#player 
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