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Velkommen til 2 dages arbejde med bæredygtighed, teknologi og den betydning, det har for dig i din 

hverdag. 

Sønderborg Science Parlament tager for 4. år fat i et tema af betydning for fremtiden – hvor I unge skal 

komme med jeres ønsker og forslag til fremtidens løsninger. Hvis I kunne bestemme -  hvilken retning og 

hvilke løsninger samfundet skal vælge – hvad vil I så foreslå, vi skal gøre? 

”Send flere penge” er ikke løsningen. I skal tænke jer selv som aktive borgere i de løsninger, I foreslår. 

Hvad kan vi hver især gøre? – og hvad kan vi bede politikerne om hjælp til? Hvordan kan lovgivning, regler 

og andre vilkår bidrage til, at vores forslag bliver virkeliggjort? 

Hovedkontakt for Science Parlamentet, projektleder House of Science 

Birgitte Bjørn Petersen 
bipt@sonderborg.dk 
+45 2790 4539 
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Kontakter 
De næste to dage er der lagt et stramt program. Det er derfor vigtigt, at I unge parlamentsdeltagere følger 
programmet - og kommer I i tvivl, skal I henvende jer til jeres vejledere – der er én i hver debatgruppe. 
Dertil samles alle trådene ét sted. Tvivl og spørgsmål kan også rettes hertil:  
Birgitte Bjørn Petersen, +45 2790 4539 eller bipt@sonderborg.dk  

Demokrativejledere: 
Gruppenr. Temagruppeemne Demokrativejleder Kontakt – mail  Telefon +45 

A1 - AGS Fødevareproduktion    

A2 - AGS Stoffer i hverdagen    

B3 - EUC Energiproduktion    

B4 - EUC Robotter i hverdagen    

C5 - SSS Sport og sundhed    

C6 - SSS Ung i et grænseland    

mailto:bipt@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/
mailto:bipt@sonderborg.dk
mailto:bipt@sonderborg.dk
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Parlamentsgrupperne: 
A1 – Fødevareproduktion – Demokrativejleder Laura van der Meer 

Den 29.04 – Alssundgymnasiet, Grundtvigs Allé 86, 6400 Sønderborg www.ags.dk 

Den 30.04 – Farverihallen, EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg  www.eucsyd.dk  
EUC-Syd 1. X EUC 

X 
EUC-syd 1. Y EUC 

Y 
EUC-Syd 1. Z EUC 

Z 
S A. P. Møller Skolen AP

MS 

29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 
        

        

        

        

        

 
 

A2 – Stoffer i hverdagen – Demokrativejleder Pelle Olesen Toft 

Den 29.04 – Alssundgymnasiet, Grundtvigs Allé 86, 6400 Sønderborg www.ags.dk 

Den 30.04 – Farverihallen, EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg  www.eucsyd.dk  
EUC-Syd 1. X EUC 

X 
EUC-syd 1. Y EUC 

Y 
EUC-Syd 1. Z EUC 

Z 
S A. P. Møller Skolen AP

MS 

29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 
        
        
        
        
        

 
 

B3 – Energiproduktion – Demokrativejleder Morten Bøjskov Rothmann  

Den 29.04 – Farverihallen, EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg www.eucsyd.dk  

Den 30.04 – Farverihallen, EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg  www.eucsyd.dk  
EUC-Syd 1. X EUC 

X 
EUC-syd 1. Y EUC 

Y 
EUC-Syd 1. Z EUC 

Z 
S A. P. Møller Skolen AP

MS 

29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 
        

        

        

        

        

 
 

B4 – Robotter i hverdagen – Demokrativejleder Emil Busch Jessen 

Den 29.04 – Farverihallen, EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg www.eucsyd.dk  

Den 30.04 – Farverihallen, EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg  www.eucsyd.dk  
EUC-Syd 1. X EUC 

X 
EUC-syd 1. Y EUC 

Y 
EUC-Syd 1. Z EUC 

Z 
S A. P. Møller Skolen AP

MS 

        
        

        

        

        

        

 
 
 
 
 

mailto:bipt@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/
http://www.ags.dk/
http://www.eucsyd.dk/
http://www.ags.dk/
http://www.eucsyd.dk/
http://www.eucsyd.dk/
http://www.eucsyd.dk/
http://www.eucsyd.dk/
http://www.eucsyd.dk/
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C 5 – Sport og fritid – Demokrativejleder Nuredin Muhammad 

Den 29.04 – Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg www.statsskolen.dk 

Den 30.04 – Farverihallen, EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg  www.eucsyd.dk  
EUC-Syd 1. X EUC 

X 
EUC-syd 1. Y EUC 

Y 
EUC-Syd 1. Z EUC 

Z 
S A. P. Møller Skolen AP

MS 

29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 
        
        
        
        

 

C6 – Ung i et grænseland – Demokrativejleder Emma Klint Hansen 

Den 29.04 – Sønderborg Statsskole, Kongevej 37, 6400 Sønderborg www.statsskolen.dk 

Den 30.04 – Farverihallen, EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg  www.eucsyd.dk  
EUC-Syd 1. X EUC 

X 
EUC-syd 1. Y EUC 

Y 
EUC-Syd 1. Z EUC 

Z 
S A. P. Møller Skolen AP

MS 

29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 29.04.19 30. 
        

        
        

        

Program den 29.04.19 kl. 09-16 og særligt program kl. 16-22 
Kl. Hvor Hvad  Hvem 

09:00 Alsion, 
lokale U101 

Åbning af Sønderborg 
ScienceParlament 2019 

SDU, House of Science 
Alle deltagere i Science- Parlamentet.  
A. P. Møller Skolen deltager, straks når de 
når frem. 

09:10 Alsion 
lokale U101 

Åbningslektion – om den 4. 
industrielle revolution  

David Grube Hansen, SDU og alle Science-
Parlamentsdeltagerne, borgere i øvrigt 

09:50 Alsion, 
Lokale 
U101 

Præsentation af årets demokrati-
vejledere, kort om parlamentets 
program og gruppernes inddeling 

Alle parlamentsdeltagerne 
Demokrativejlederne 
SDU, House of Science 

10:10-
11 

Sønderborg Alle parlamentsdeltagere går til 
deres respektive gymnasium 

EUC-unge hjælper deres gruppe igennem 
byen. Alle er på plads kl. 11. 

11-12 ASG 
EUC 
SSS 

Faglige oplæg til brug for 
parlamentsarbejdet. 

Gruppe A1 og A2 er på Alssundgymnasiet 
Gruppe B3 og B4 er på EUC Syd 
Gruppe C5 og C6 er på Statsskolen 

12-
12:30 

AGS 
EUC 
SSS 

Frokost i de respektive kantiner  Parlamentsdeltagerne 
Forskerne 
Demokrativejlederne 

12:30-
14:15 

AGS 
EUC 
SSS 

Demokrativejlederne arbejder med 
en fælles aftalt model for dagens 
idegenerering og drøftelser – der 
resulterer i mindst én sides forslag 
kl. 16 

Parlamentsgrupperne 
Vejlederne 
Forskerne, i det omfang de kan afse tid til. 

14:15-
14:30 

AGS 
EUC 
SSS 

Pause, forfriskning Parlamentsgrupperne 
Vejlederne 
 

14:30-
16 

AGS 
EUC 
SSS 

Fortsatte arbejde med forslag, der 
sammenskrives og sendes kl. 16: 
bipt@sonderborg.dk  mindst én 
side fra hver af de 6 grupper 

Parlamentsgrupperne 
Vejlederne 
 

mailto:bipt@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/
http://www.statsskolen.dk/
http://www.eucsyd.dk/
http://www.statsskolen.dk/
http://www.eucsyd.dk/
mailto:bipt@sonderborg.dk
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Kl. Hvor Hvad  Hvem 

Aftenprogrammet: 

16-17 AGS Alle fra A. P. Møller Skolen samles 
på AGS og indretter soverum 
Bagagen hentes i varebil på P-plads 

Hvis andre unge fra parlamentet er 
interesseret i aftensmad og 
astronomioplæg på AGS, er de velkomne! 

17:30-
18:30 

AGS 
Kantinen 

Aftensmad for gæsterne fra  
A.P. Møller Skolen, og andre 
interesserede. 

 

19-21 AGS Oplæg om astronomi v. 
astronomilærer på AGS  
Michael Lentfer 

Astronomioplæg og hvis vejret tillader det, 
et kig i Mogens Winther-Observatoriet på 
Alssundgymnasiet 

22 AGS Alle går til ro Elever og lærere fra A. P. Møller Skolen 

30.04 
Før kl. 
07 

 
AGS 

Rydde væk fra lokalerne og 
morgenmad i kantinen kl. 07 

 
Elever og lærere fra A. P. Møller Skolen 

07:30 AGS Alle forlader AGS og lægger 
bagagen i varebil på P-plads. Bilen 
køres til EUC Syd, hvor de unge 
lægger bagagen i Farverihallen. 

Alle samles på EUC kl. 08. 

Program for den 30.04.19 kl. 08-16  
Hele dagen på EUC-Syd i Farverihallen 
 
Fælles for alle grupper: 

1. Præsenterer deres forslag i et 5 minutters oplæg. Der lodtrækkes om rækkefølgen 
2. Derefter debatteres forslaget i mindre grupper med én fra hver gruppe ved hvert dialogbord 
3. Der stemmes hemmeligt, skriftligt om forslaget. Afstemningsresultaterne præsenteres ikke før der 

er stemt om alle gruppers forslag. 
4. Dagen afsluttes med, at alle grupper kort pitcher deres forslag på maks. 3 minutter og derefter får 

afstemningsresultatet oplyst, og alle forslag overdrages til sidst samlet til byrådspolitiker Jesper 
Smaling, Socialdemokratiet. 

 

Kl. Hvad  Hvem 

08-
08:10 

Velkomst, kort om dagens program Alle grupper og deres vejleder 

08:10-
08:20 

Argumenter og dialogformer Ved vejlederne 

08:20-
09:00 

Grupperne aftaler de sidste argumenter og pudser 
deres oplæg af. 

Alle grupper og deres vejleder 

09-
09:40 

Debatrunde 1 – 40 min.  

5 min. Lodtrækning, gruppen gør sig klar  

5 min.  Den lodtrukne gruppe fremlægger argumenter for 
deres forslag i plenum 

Alle parlamentsdeltagere 

20 min.  Gruppedrøftelser ved alle bordene i Farverihallen 
Der argumenteres for og imod gruppens forslag 

Der sætter sig én fra hver gruppe ved 
hvert bord 

5 min. Alle stemmer hemmeligt og afleverer deres 
stemmeseddel – man sætter sig i plenum igen 

Alle parlamentsdeltagere 

09:45 – 
10:25 

Debatrunde 2 – 40 min. 
Tider som for runde 1 

 

10:30-
11:10 

Debatrunde 3 – 40 min. 
Tider som for runde 1 

 

   

mailto:bipt@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/
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Kl. Hvad  Hvem 

11:15-
11:45 

Frokost, der bydes på sandwich, vand og frugt i 
Farverihallen. Frokosten kan også nydes ude i 
kantinen. 

Alle 

11:50-
12:30 

Debatrunde 4 – 40 min. 
Tider som for runde 1 

 

12:35-
13:15 

Debatrunde 5 – 40 min. 
Tider som for runde 1 

 

13:20-
14 

Debatrunde 6 – 40 min. 
Tider som for runde 1. 

 

14:10-
14:20 

Evaluering via padlet – Hvad har du lært?   
Vil du fremhæve noget som særligt godt? 
Har du gode forslag til næste års parlament? 
Har du selv bidraget til parlamentets resultat? 

Alle parlamentsdeltagere 
Vejlederne sikrer evalueringen, 
stemmerne tælles op og overføres til 
charta – alle signerer det. 

14:30 Afstemningen tælles op alle samles i plenum 
Velkomst til Jesper Smaling 

Alle parlamentsdeltagere 

 
30  min. 

Alle grupper pitcher deres forslag på 3 min. for salen 
og politikeren og afstemningsresultaterne 
offentliggøres – gruppe for gruppe. 

Alle parlamentsdeltagere 

15-
15:30 

Det signerede Charta med forslag, alle 
forslagsstillernes navne, forslag og 
afstemningsresultater overdrages til Jesper Smaling 

Alle parlamentsdeltagere 

 Dialog om årets forslag, afstemningsresultater, 
perspektiver 

Alle 

15:50 Afrunding og fælles oprydning – tak for i år. Alle parlamentsdeltagere 

 

De faglige oplæg og temaerne – baggrundsmateriale 
Som en fælles ramme for debatterne tages afsæt i den digitale revolution og betydningen for bl.a. 
virksomhederne. Relevant for de unge?  Det bliver det! 
 

Åbningsoplæg 
Er din virksomhed klar til den fjerde industrielle 
revolution? 
Digitale tvillinger, augmented reality, virtual reality og 
collaborative robotter! Smart Learning Factory får SMV’er 
med på Industri 4.0. 
 
David Grube Hansen, Syddansk Universitet 
Ph.d. studerende, Mads Clausen Instituttet, SDU 
Technology Entrepreneurship and Innovation 
 
Alsion kl. 9-10 den 29.04.19 – lokale U101 
 

 
 

 

 

 

mailto:bipt@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/organisations/mads-clausen-instituttet
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/organisations/sdu-technology-entrepreneurship-and-innovation
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/organisations/sdu-technology-entrepreneurship-and-innovation
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De 6 temaer, som de seks grupper debatterer, er samlet i tre grupper A, B og C, samlet på tre adresser: 

Overtema A – miljøet omkring os – Alssundgymnasiet – AGS - Grundtvigs Allé 86 

29.04 Kl 11-12 AGS  Marie Louise Risgaard, 
Skærtoft Mølle 

Bæredygtig, lokal fødevareproduktion, fra 
mark til bord  

 
Dobbelttema A – miljøet omkring os – fælles oplæg for tema 1 og 2 

A1- Bæredygtig, lokal fødevareproduktion, fra mark til bord.  
 
Landbruget på Skærtoft har været drevet økologisk siden 1991. I 
dag er økologien opdateret med fokus på jordfrugtbarhed og 
biodiversitet og på, hvordan dyrkningsmetoder både kan sikre 
den højest mulige produktkvalitet, klimavenlig jordbehandling, 
og skaffe ”mad” til de bestøvere, som er uundværlige i 
fødevareproduktionen, men som i dag er stærkt truede på grund 
af forurening og mangel på habitater.  Gennem Åben 
skoleforløbet: “Jordnær mad - biologi, bæredygtighed og 
maddannelse” demonstrerer man på Skærtoft, hvordan det er 

muligt at kombinere bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion med formidling til 
de unge, som om få år bliver fremtidens forbrugere. Marie-Louise Risgaard har siden 
2007 undervist forbrugere i alle aldre i økologi, bæredygtighed og fødevareproduktion - 
herunder også bagning og madlavning. Landbrug på Skærtoft drives af Marie-Louises 

forældre, Hanne Risgaard og Jørgen Bonde.  
 
Supplerende om Tema A1 - Bæredygtig, lokal fødevareproduktion, fra mark til bord – SDG nr. 2 
I Sønderborg og i Schleswig er der betydelige erhvervsinteresser i lokal fødevareproduktion. Naturmælk er 
én, Skærtoft er én. Find eksempler på andre. Hvilke interesser kan der være for en kommune i at bakke op 
om de lokale producenter? Hvordan kan en kommune bakke op? 
Er der fordele for forbrugerne? Er der ulemper? Hvad siger CO2-regnskabet? Hvad med økonomien? Er der 
andre værdier end økonomien? 
Hvad finder I, en kommune burde gøre – og hvorfor? Skal en kommune i det hele taget være optaget af, at 
der findes lokale fødevareproducenter? 
 
 
 
Tema A2 - hormonbelastende stoffer i vores hverdag – perspektiver og konsekvenser – SDG 12 
Plast i vores hverdag gør tilværelsen lettere. Kunne vi undvære plast? Hvorfor er det et problem, at der 
flyder plast ud i havene? Hvad kan en kommune gøre herved? Hvad kan I unge gøre herved? Hør en forsker 
om mulige konsekvenser mht. plast i miljøet og kom med forslag til hvad både en kommune og de enkelte 
unge kan gøre. 
 
Professor Tina Kold Jensen, SDU: https://www.youtube.com/watch?v=WZrhXYJaT7k 
 
Tysk avisomtale, plastskandale i Schlien:    https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Plastik-
Skandal-Vorwuerfe-veraergern-Remondis,plastik366.html 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

mailto:bipt@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=WZrhXYJaT7k
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Plastik-Skandal-Vorwuerfe-veraergern-Remondis,plastik366.html
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Plastik-Skandal-Vorwuerfe-veraergern-Remondis,plastik366.html
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Overtema B – Teknologien omkring os – EUC Syd – Hilmar Finsensgade 18 i Farverihallen 
 

29.04 Kl 11-12 EUC 
Syd  

Rosalyjn Langendijk og 
Kerstin Fischer, SDU 

Robotter I ældreplejen - hvordan kan vi få 
de ældre til at drikke mere? 

 
Dobbelttema B – teknologien omkring os – fælles for tema 3 og 4 
 

 
 
Robotter I ældreplejen - hvordan kan vi få de ældre til at 
drikke mere? 
 
Når vi bliver ældre mister vi vores følelse af tørst, så vi måske 
bogstaveligt talt glemmer at drikke nok. Dehydrering har 
imidlertid betydelige negative virkninger på en persons fysiske 
og ligefrem mentale sundhed; for eksempel kan selv svag 
udtørring føre til hovedpine og depression. Så hvordan kan vi få 
folk, og især de ældre, til at drikke mere? 
Forelæser:   Ph.d.-studerende Rosalyn Langedijk, Syddansk 

Universitet 

Professor mso, Kerstin Fischer, Syddansk Universitet 

 
 

 
 
Tema B3 – bæredygtig, lokal energiproduktion, biogas vs. vindmøller – SDG 7 
Hvor skal vores energi komme fra? Hvilke planer er der for Sønderborgområdets energiforsyning? Hvad 
menes der med, at området skal gå i CO2-nul? Findes der bæredygtig energi?  Hvilke fordele og ulemper er 
der ved fx vindmøller overfor fx biogasanlæg? Kan den enkelte gøre noget for at mindske behovet for 
energi? Kilde til temaet er link til  ProjectZero, samt Roadmap 2025.   
 
Om vindmøller: http://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2018/December/Byr%C3%A5det-st%C3%A5r-
sammen-om-Lilleb%C3%A6lt-Syd.aspx  
 
Om biogasanlæg: http://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2019/Marts/Biogas-i-Kv%C3%A6rs-
Kommunen-sender-projektet-i-h%C3%B8ring.aspx 
 
Tema B4 Bæredygtige teknologier i hverdagen – robotter i produktion og velfærd – SDG 9 
Robotterne kommer? – hvilken betydning har det for økonomi og velfærd, at opgaver kan overtages af 
robotter, eller andre teknologiske løsninger. Er der grænser for, hvad man vil kunne bruge teknologien til – 
fx i forhold til pasning af syge og ældre, eller i forhold til at lære – at dygtiggøre sig? Hvilke tanker om 
teknologi kunne I tænke jer kunne gøre hverdagen bedre og lettere i jeres liv? Er det noget, som fx en 
kommune kan gøre noget ved? Skal det altid løs et problem?  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Overtema C – Fritid og identitet – Statsskolen (SSS) – Kongevej 35 i festsalen 
 

29.04 Kl 11-12 SSS  Tobias Wung-Sung, SDU Ung i grænselandet i 1960’erne med fokus 
på mindretallene 

mailto:bipt@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/
http://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2018/December/Byr%C3%A5det-st%C3%A5r-sammen-om-Lilleb%C3%A6lt-Syd.aspx
http://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2018/December/Byr%C3%A5det-st%C3%A5r-sammen-om-Lilleb%C3%A6lt-Syd.aspx
http://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2019/Marts/Biogas-i-Kv%C3%A6rs-Kommunen-sender-projektet-i-h%C3%B8ring.aspx
http://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2019/Marts/Biogas-i-Kv%C3%A6rs-Kommunen-sender-projektet-i-h%C3%B8ring.aspx
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Dobbelttema C – Fritid og identitet - fælles for tema 5 og 6 
Kulturel bæredygtighed – ung og borger i et grænseland – SDG 17 

Ung i grænselandet i 1960erne med fokus på mindretallene 

Unge i grænselandet: mindretal og tilhørsforhold sætter fokus på 

unge i den dansk-tyske grænseregion, der tilhørte de nationale 

mindretal i perioden efter Anden Verdenskrig. Hvordan opfattede 

man som ungt menneske sig selv og sin egen gruppe? Hvordan 

ændrede disse opfattelser sig hen over tid? Og hvad vil det 

overhovedet sige at tilhøre et nationalt mindretal og at være ung? 

Oplægget tager udgangspunkt i bogen Beyond the Border: Young 

Minorities in the Danish-German Borderlands, 1955-71, der netop er 

udkommet. 

Forelæser: PhD, MA Europæisk historie, Tobias Wung-Sung, 

Syddansk Universitet, Sønderborg  

 
 

 
 
Tema C5 - sport og sundhed – pas på din hjerne – SDG 3 
Sport er sundt, men der findes mange kontaktsportsformer, hvor det ikke er ualmindeligt, at også hjernen 
kan blive mødt med stød og slag. Fordi det er en del af sporten, eller fordi der sker uheld – i kampens hede. 
Er det bare pjat? Er det bare enkelte, som pludselig skal gøre sig interessante? Har det særlig betydning, når 
det sker i en ung alder? Eller at det sker mange gange? Hvad er en hjernerystelse egentlig? Måske gruppen 
vil diskutere et helt andet tema – hvordan man kan holde sig sund og hvordan bevægelse og læring hører 
sammen. Vælg og diskutér om det er noget en kommune kan ændre på? Hvad ønsker I jer af kommunen i 
den forbindelse? Hvad kan I selv gøre? 
 

 Forskningen om hjernerystelser:  https://cfh.ku.dk/om_Centret/nyheder/behov-for-fokus/ 

 Dansk Idrætsforbunds anbefalinger:  https://www.dif.dk/da/elite/kampagner/hjernerystelser-i-
sport  

 Case fra DR TV: https://www.dr.dk/sporten/hjernerystelser-koster-karrierer-nu-faar-ramte-atleter-
mere-hjaelp  

 
 
Tema C6 – kulturel bæredygtighed – ung og borger i et grænseland – SDG 17 
Er det noget særligt at leve tæt på andre kulturer? Kender I alle til de forskellige mindretal, der findes i jeres 
nærhed? Er det alene religiøse kulturer? Kan kultur ikke være meget andet end fx religion? Kom med 
forslag til, hvordan I vil kunne lære mere af de forskellige kulturer, der netop findes i et grænseland? Hvad 
kan skolerne og hvad kan en kommune gøre? Kulturel bæredygtighed – hvad betyder det? Hvorfor er det et 
mål at øge den kulturelle bæredygtighed? Hvad kan I hver især gøre? 
________________________________________________________________________ 
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Struktur for mandagens demokratiarbejde: 
 
12:30-12.35: Velkommen 
12.40-12.50: Icebreaker 
12.50-13.00: Formål og rammer, forventninger 

1. Hvilke mål?   
2. Hvilke problemstillinger?   
3. Hvordan ser I jeres forslag omsat i praksis?  

 
Processen: Opgave, hvordan, forventninger: 
13.00-13.15: Perspektivværksted 
13.15-13.30: Brainstorm i par (idéer) 
13.30-13.50: Brainstorm i plenum (idéer) 
13.50-14.10: Det gode argument og kriterier 
 
14.10-14.30: PAUSE – en forfriskning 
 
14.30-15.10: Analyse – undersøge argumenter for 1 idé (pause), drøft Google Docs 
15.10-15.45: Skrive sammen 
15.45-16.00: Evaluering – hvad er næste skridt? 
 
Til yderligere overvejelse 
Hvad ønsker vi os af politikerne? 
 
Prioriterede mål og problemstillinger – max 3 – den højest prioriteres præsenteres tirsdag 
 
Forslag – argumenter – husk at gennemtænke, hvilke argumenter, der vil kunne være imod forslaget – fx 
begrundet i økonomi, urealistisk, det er foreslået før – uden effekt mm. 
 
Demokratisk debat om Identitet og teknologi  
 
Tirsdag den 30.04.19 EUC-Syd, Hilmar Finsensgade 18 – i Farverihallen kl. 08-16 

Demokratisk debat mellem debatgrupperne. De 
unge har diskuteret identitet og teknologi. De har 
forholdt sig til, hvad de selv kan gøre, og hvad de 
ønsker af politikerne. De har udvalgt det, der har 
betydning for dem, og har forberedt argumenter 
for deres ønsker for fremtiden. Igennem en 
demokratisk proces vil de unge krydse klinger 
med de bedste argumenter, og til sidst stemme 
om de forskellige forslag, der til slut 
sammenfattes i et charta, de unge overrækker til 
en repræsentant fra byrådet. 
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Skabelon for tirsdagens præsentation: 
Gruppen for tema: ______________________  
 
Første præsentation – 5-10 min: 
Flg. præsenterer: 
 

1. ______________________ 
 

2. ______________________ 
 

3. ______________________ 
 
Potentielle fremtidsmål for forslaget – hvor vil I gerne hen?: 

1. Det valgte mål 
 
Hvorfor?  
 
Argument med logisk, moralsk, følelsesmæssig appel 
 
Hvad kan unge, eller borgere selv gøre? 
 
Hvordan kan politikerne hjælpe? 
 
Hvilke perspektiver har det at løse problemstillingen? 
 
Alle grupper præsenterer og der afveksles mellem præsentation, dialog og skriftlig afstemning. 
 
Alle grupper sammenfatter en pitch – og præsenterer for en politiker – og får de aktuelle 
afstemningsresultater – for/ imod – ikke stemt – vedtaget/ikke vedtaget. 
 
Sidste præsentation – et resumé - 3 min: 
Flg. præsenterer: 
 

1. ______________________ 
 

2. ______________________ 
 

3. ______________________ 
 
 
Egne noter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bipt@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/


Side 12 af 12 

Ungdoms Science Parlament, Sønderborg, et samarbejde mellem Syddansk Universitet – SDU Sønderborg - og House of Science 

House of Science, Kontakt: Birgitte Bjørn Petersen  bipt@sonderborg.dk  T 2790 4539  www.houseofscience.dk 

 

 
 
 
 
 

Ungdoms Science Parlament i Sønderborg 2019 
- et samarbejde mellem: 
  
 
Syddansk Universitet – SDU, MCI Sønderborg 
 
 
 
 
 
 
Partnerskabet House of Science, VidensBy Sønderborg 

 
 
 
 
 
 
 
Støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             www.forsk.dk 

mailto:bipt@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/
http://www.forsk.dk/

