
INVITATION 



I år går vi ikke bare 
online

Vi gårOnLive!
Meld klassen til et spændende

&
lærerigt projekt i efteråret!



HVAD ER DEMOKRATISK MEDBORGERSKAB?

Kulturring Østjylland tilbyder alle 8.-, 9.- og 10.klasser i syv kommuner muligheden for at deltage i et 
forløb, hvor de unge skal arbejde med deres egen opfattelse af Medborgerskab og Demokrati. 

Hvor er deres plads og stemme i samfundet? Ikke mindst i 2020 med pandemi og globale 
demonstrationer? 

Hvad vil de gerne have indflydelse på? Hvad brænder de for?

Vi skubber til tankerne og idéerne med udgangspunkt i politisk kunst og kultur.



FORLØBET KORT

AUGUST
Inden skolestart vil tilmeldte klasser 
modtage link til en hjemmeside, hvor vi 
har lagt et større undervisningsmateriale 
op.

OKTOBER
Klasserne er inviteret til at deltage i en
række OnLive workshops. 
Vi får spændende gæster i studiet og
eleverne kan deltage aktivt gennem
opgaver, afstemninger og mulighed for 
at stille spørgsmål direkte. 

OKTOBER-NOVEMBER
Eleverne vil blive opfordret til at 
arbejde med egne holdninger og 
ideer og finde en kreativ måde at ytre 
sig på.
Vi håber I lærere vil afsætte lidt tid i  
klasserne til at støtte eleverne i
projektet.

NOVEMBER
Vi samler op med et sidste brag af 
en livesending. Elever og 
politikere mødes, både over 
skærmen og i studiet. Her får
eleverne mulighed for tale direkte
med og til politikerne. 



UNDERVISNINGSMATERIALET

Hvordan er kunst blevet brugt politisk gennem tiderne? Hvad provokerer og 
rammer? Hvorfor? 

Vi ser på værker, der er blevet debatteret, har inspireret og provokeret og sat 
en dagsorden – historisk og i dag.

Der vil være opgaver, oplæg til debat og ekstra materiale I kan arbejde med.

På siden vil I også finde spørgsmål og opgaver fra jeres lokale politikere til 
eleverne, så de unge får mulighed for reel indflydelse i kommunen! 

I kan frit arbejde med materialet alt efter, hvad der passer bedst 
til jeres klasse både indholds- og tidsmæssigt.

Materialet er udviklet af Antropolog Tanja Møgeltoft Vestergaard
Relevante fag: Dansk, historie og samfundsfag



OnLive
WORKSHOPS

Værter
Rapper og ordekvilibrist Per Vers 

& 
Journalist Vibe Bregendahl



HVORDAN?

Vi afvikler en række 
workshops online - direkte 
til klasserne i alle 7 
kommuner samtidig. 

Eleverne  kan stille spørgsmål, deltage i 
afstemninger og sende fotos ind via deres 
egne mobiltelefoner, ligesom de skal 
være forberedte på at vi stiller opgaver til 
dem. 

Hver sending varer ca. 
90 minutter, inklusiv 
opgavetid. 

Vi er i fuld gang med at booke 
interessante gæster til at deltage 
og vi lover det bliver spændende, 
lærerigt og inspirerende!

Det er frit for klasserne, hvilke & 
hvor mange workshops de vil 
deltage i og der er mulighed for at 
se programmet efterfølgende, hvis 
I ikke kan være med live. 

VI KAN LØFTE SLØRET FOR…



Bladtegner Niels Bo Bojesen

Han sendte Danmark i en diplomatisk krise 
med Kina og modtog trusler mod både ham 
selv og familien da JP bragte hans kinesiske 
Corona-flag. 

Vi skal blandt andet tale om, hvad 
avistegningen kan, hvilke reaktioner han har 
oplevet, hvordan han får ideerne til 
tegningerne og så skal de unge arbejde med 
deres egne tegninger. 



Kunstner 
Martin Martesen-Larsen

Han har lavet et timeglas med 
asken fra en fange henrettet på 
dødsgangen i USA, solgt billetter til 
en henrettelse og er manden bag 
”Pieces of America” en fotoserie 
med ofre for våbenvold i USA.

Hvad kan provokunst? Hvad vil han 
med sine værker? Hvilken 
diskussion forsøger han at starte, 
lykkes det og hvad skal der til for at 
lave god provokunst?



Instruktør Jonas Risvig

Han har lige nu stor succes med sine 
tv-serier “Centrum”(Youtube) og 
“Stikker” (DR), hvor manuskript, 
instruktion og skuespil bliver til i
samarbejde med unge på 13-16 år. 

Han brugte også sin platform til en 
række interviews under Corona-
lockdown, herunder tidligere 
Statsminister Helle Thorning-Schmidt. 

Hvordan arbejder han med de unge? 
Hvorfor det er vigtigt? Hvad har han 
lært? Hvad vil han med sine serier og 
hvordan kan unge positivt bruge 
sociale medier som platform til deres 
egne budskaber?



TEKNISKE KRAV TIL KLASSEN

En lærerstyret skærm (tablet eller 
lignende), gerne med muligheden 
for at koble til 
storskærm/smartboard i klassen 
og wifi adgang så vi kan koble op 
via videolink. 

Eleverne skal have adgang til 
egne telefoner/tablets så de kan 
deltage aktivt i vores workshops. 

Det er frit for klasserne, hvilke og 
hvor mange workshops de vil 
deltage i. Der vil være mulighed 
for at se programmet efter endt 
sending. 

Nærmere information sendes til 
alle tilmeldte klasser ved 
skolestart 2020, inklusive det 
færdige program og sendeplan. 



TILMELDING TIL
DEADLINE FOR TILMELDING: 7.8 2020



Krista Andersen
ka@norddjurs.dk

Allan Malver
allan.malver@odder.dk

Nanna Münster Kinch 
namk@syddjurs.dk

Sarah Heiberg Sestrup
aushs@samsoe.dk

http://norddjurs.dk
http://odder.dk
http://syddjurs.dk
http://samsoe.dk


Anne Mette Høncke
Anne.Mette.Honcke@skanderborg.dk

Maria Elsmore Andersen
Maria.Elsmore-Andersen@hedensted.dk

Mette Harbo Mogensen 
mmog@favrskov.dk

http://skanderborg.dk
http://hedensted.dk
http://favrskov.dk

