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National temauge og kampagne om fællesskab, demokrati og 

medborgerskab i foråret og efteråret 2018 

 

 

I Danmark har skoler og uddannelsesinstitutioner en lang tradition for at 

arbejde med demokrati, både som emne og arbejdsform. I takt med at 

vores samfund til stadighed forandrer og udvikler sig, er det vigtigt, at 

alle fortsat arbejder med fællesskab, demokrati og medborgerskab. Un-

dervisningsministeriet sætter derfor fokus på demokrati i praksis med en 

landsdækkende kampagne og temauge om fællesskab, demokrati og 

medborgerskab på vores uddannelsesinstitutioner fra foråret 2018. 
Den nationale temauge og kampagne skal være med til at gøre vores 

børn og unge opmærksomme på, hvad det vil sige at være borgere i et 

demokratisk samfund, i forhold til både muligheder og ansvar. Eleverne 

skal således få konkrete erfaringer med, at de kan få indflydelse på un-

dervisningen, på skolen/uddannelsesinstitutionen og i det omgivende 

samfund gennem demokratiske principper.  

 

Vi inviterer derfor alle grundskoler, herunder frie skoler, samt ungdoms- 

og almene voksenuddannelser til at deltage.  

 

Kampagnen starter i foråret 2018 og løber frem til og med efteråret 

2018. Temaugen afholdes foråret 2018 uge 12 (19. til 23. marts) for 

grundskoler og produktionsskoler. I løbet af kampagneperioden kan de 

øvrige uddannelsesområder tilrettelægge aktiviteter knyttet til kampag-

nen.  

 
Inspirationskataloger målrettet uddannelsesområderne  

Undervisningsministeriet stiller inspirationskataloger til rådighed målret-

tet de forskellige uddannelsesinstitutioner med materialer, forløb og akti-

viteter. I inspirationskatalogerne vil man også kunne finde forslag til 

sammensætning af temadage eller en temauge. Forløb og aktiviteter vil 
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være knyttet til fagundervisningen og dermed understøtte forskellige fags 

kompetencemål og formål.  

Inspirationskatalogerne vil med materialer og aktiviteter inspirere til, 

hvordan I kan arbejde med at danne elever og kursister til demokratisk 

forståelse og deltagelse gennem:  

- at styrke elevernes/kursisternes viden, forståelse og kritiske 

kompetencer i undervisningen, herunder redskaber til og viden 

om, hvordan de selv kan deltage i demokratiet. 

- at styrke elevernes/kursisternes konkrete erfaringer med demo-

krati gennem aktiviteter og praksisformer, der gør elever-

ne/kursisterne fortrolige med de demokratiske omgangsformer, 

klæder dem på til at turde deltage, og sætter dem i stand til at 

håndtere konflikter konstruktivt. 

- at arbejde med at gøre demokratiske processer, den demokratiske 

samtale og det demokratiske fællesskab til en endnu mere inte-

greret del af skolens rammer, praksis og hverdag. 

 

Referencegruppe  

I forbindelse med planlægning og gennemførsel af temaugen er der ned-

sat en referencegruppe bestående af parter og organisationer på tværs af 

uddannelsesområderne. Ultimo april afholdt vi det første referencegrup-

pemøde, hvor der var stor opbakning og engagement omkring initiativet. 

Referencegruppen bliver løbende inddraget med henblik på at sikre, at 

temaugen og kampagnen bedst muligt understøtter jeres arbejde med 

fællesskab, demokrati og medborgerskab.  

 
Orientering om overordnet tidsplan 

I august 2017 udsender Undervisningsministeriet en nyhed om den 

kommende temauge og kampagne. Der vil herefter være tilmelding til 

temaugen. Herefter vil processen for udvikling af materialer og afholdel-

se af temauge og kampagne se ud som følger:  

- Udviklingen af materialer og aktiviteter til temadage / temauge 

målrettet de forskellige uddannelsesområder frem til medio sep-

tember 2017 

- I efteråret 2017 pilotafprøves og evalueres materialerne på et ud-

valgt antal skoler og uddannelsesinstitutioner. Afprøvningen vil 

ske i samarbejde med referencegruppen, en række faglige for-

eninger og med inddragelse af civilsamfundet 

- De endelige materialer offentliggøres primo januar 2018 

- I foråret 2018 skydes den landsdækkende kampagne i gang og 

den vil løbe frem til efteråret 2018  

- Temaugen afholdes i uge 12 i foråret 2018 på grundskoler og 

produktionsskoler  
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- Temaugen afholdes indenfor tidsrummet medio september til ul-

timo november 2018 på øvrige uddannelsesområder. 

 

Vi ser frem til en spændende temauge og kampagne sammen med jer.  
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