LAD ELEVERNE MØDE

DEMOKRATIET

UNDERVISNING PÅ UFM 2021

HVAD ER UFM?
Ungdommens Folkemøde skaber nysgerrighed, refleksion og engagement. Vi
samler den danske ungdom til demokratifestival, hvor vi over to dage lader
unge drømme, blande sig, debattere, inspirere og være med til at fortælle, hvad
ungdommen kan og vil.
I 2021 afholder vi for femte gang Danmarks største demokratifestival for unge.
Her danner tematelte, sceneindslag, workshops, overraskelser og dialog
rammen for en platform, hvor unge fra hele landet kan møde politikere,
interesseorganisationer, beslutningstagere og repræsentanter fra erhvervslivet.
Her mødes vi i øjenhøjde til et folkemøde hvor man gennem demokratisk dialog
motiveres til at lytte, snakke og engagere sig.
I år har vi vendt UFM på hovedet. Vi har gentænkt vores festivaldesign, og
måden vi skaber demokratifestival på. Vi vil skabe endnu mere nysgerrighed, og
en mere spændende og intuitiv festivalplads. Ud fra mantraet ’Mindre elev,
Mere ung’, har vi valgt at nedlægge de lange hvide rækker af telte, og erstatte
dem med store, runde tema-telte. Vi fokuserer og tilrettelægger festivalpladsen
efter vores demokrati-idealer, for at skabe mere nysgerrighed og engagere
unge, der kan gå på opdagelse i de emner der interesserer dem, og det de
måske ikke vidste interesserede dem. Vi glæder os til at se de nye formater blive
til virkelighed - og vi tror på at både undervisere og unge får mere ud af
deltagelse på Ungdommens Folkemøde.
På Ungdommens Folkemøde rykker undervisningen ud af klasselokalet til en
levende festivalplads, hvor eleverne kan opleve demokratiet på nært hold. I
dette materiale har vi samlet information, gode råd og inspiration til, hvordan
UFM kan blive en del af din undervisning. Festivalen er åben og gratis for alle at
deltage i, og er en unik mulighed for at introducere unge til et væld af
samfundsaktører, der er samlet på et sted.
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INDHOLDSFORTEGNELSE
I denne folder kan du læse om Ungdommens Folkemøde,
hvorfor du skal tage dine elever med på festivalen samt
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KORT OG GODT
UNGDOMMENS FOLKEMØDE
UFM er gratis at deltage i, og alle er velkomne til at deltage uanset
alder. Festivalen er alkoholfri, og størstedelen af deltagerne
kommer i undervisningssammenhæng. På grund af coronavirus er
det i 2021 nødvendigt at forhåndstilmelde sig, så vi har overblik
over, hvor mange deltagere vi lukker ind på pladsen. Tilmeldingen
åbner d. 7. juni, og det er hurtigt og nemt at tilmelde sin klasse. Du
kan finde mere info om forhåndstilmelding på vores hjemmeside
www.ungdommensfolkemoede.dk

TID OG STED
UFM’21 løber af stablen onsdag d. 8. og torsdag d. 9.
september, fra kl. 9:00-16:00. Hele dagen summer pladsen af
aktivitet i tematelte, workshopbyen og i loungeområderne. Du
finder pladsen i Valbyparken, på det store græsareal ved siden
af Gryden, hvor Ungdommens Folkemøde tidligere har været
afholdt.

DELTAGERE
Festivalens kernemålgruppe er unge. Vi har
især en stor repræsentation af unge i
alderen
15-20
år
fra
forskellige
ungdomsuddannelser. Mange deltagere
kommer fra Sjælland, men vi ser hvert år at
vi når længere ud til Jylland og Øerne. I år
har vi valgt at nedjustere deltagerantallet fra
27.000 til 15.000. Det gør vi på grund af
coronapandemien, der i 2020 satte en
stopper for alle festivaler og større sociale
begivenheder. I tæt samarbejde med andre
store festivaler , følger vi situationen nøje
og udarbejder løbende tiltag som gør det
forsvarligt at gennemføre Ungdommens
Folkemøde 2021.
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ORGANISATIONER
Størstedelen af festivalpladsen udgøres af 15 tematelte, hvor
interesseorganisationer, ministerier, virksomheder, kulturinstitutioner
og mange flere mødes med unge i øjenhøjde til debat og dialog.
Foruden spontan samtale, arrangerer temateltet væld af sceneindslag
og events som alle kan deltage i.

SCENER
Vi nedlægger vores hovedscener,
og
rykker
indholdet
ud
i
temateltene. Alle telte får deres
egen scene, som kommer til at
afspejle
den
dagsorden
organisationerne deri vælger at
belyse. Her kommer modsætninger
til at mødes, og der vil blive fundet
fælles fodslag og debatteret
relevante
samfundsudfordringer
under et fælles tema.

TILGÆNGELIGHED
Ungdommens Folkemøde er en demokratifestival for alle unge.
Målsætningen er at sikre en tilgængelig og overskuelig festivalplads, hvor alle
unge har samme muligheder for at deltage. Derfor har vi udarbejdet en
tilgængelighedspolitik der fokuserer på at sikre en festival hvor man kan
deltage uanset eventuelle fysiske, kognitive, sensoriske, audiologiske og/eller
psykiske funktionsnedsættelser. Denne politik er baseret på tydelig
information, imødekommenhed og ligeværd.
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TEMAER
2021
I 2021 lancerer vi en ny teltstruktur på
Ungdommens Folkemøde. Vi etablerer
ca. 15 tematelte som alle kommer til at
bestå
af
4-6
organisationer,
et
fællesområde og en fælles scene. Derved
samler vi organisationerne omkring
interessefelter og sceneindslag.

TEKNOLOGI
ØKONOMI & ARBEJDSLIV
BÆREDYGTIGHED
MANGFOLDIGHED
SAMFUND
SUNDHED & TRIVSEL
RETTIGHEDER
MEDIER & VIDEN
MEDBORGERSKAB
FRITID & UNDERHOLDNING
KUNST & KULTUR
UDDANNELSE
KLIMA
GLOBALITET
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HVORFOR TAGE PÅ UFM?
DANNELSE OG MEDBORGERSKAB
På Ungdommens Folkemøde møder
eleverne aktører fra alle hjørner og
afkroge af samfundet, og får mulighed
for at komme på banen med
spørgsmål og undren.
Ungdommens Folkemøde er altså et
sted hvor eleverne kan få trænet de
demokratiske muskler, og opnår
indsigt i medborgerskab i trygge
rammer.

"

UFM giver deltagerne:

Forståelse for mulighederne
for individuelt og i fællesskab
at bidrage til udvikling og
forandring samt forståelse af
såvel det nære som det
europæiske og det globale
perspektiv

"

(Gymnasiernes
formålsparagraffer)

MØDET MED ANDRE UNGE
På UFM samler vi unge med
forskellig
uddannelsesmæssig,
socioøkonomisk og geografisk
baggrund. Festivalen er et sted
hvor trygge bobler bliver sprunget,
og unge mennesker får mulighed
for at diskutere og udvide deres
horisont i mødet med hinanden. På
Ungdommens
Folkemøde
får
eleverne indsigt i andre unges liv,
som de ikke nødvendigvis møder i
hverdagen.
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UNDERVISNING PÅ UFM
MATERIALE OG FORLØB
Vi udvikler undervisningsmateriale i samarbejde med undervisere fra
forskellige ungdomsuddannelser. Her arbejder vi under mantraet
“Mindre elev, Mere ung” for at styrke den indre interesse og
nysgerrighed hos eleven. Vi udarbejder både længere og kortere
forløb, og har både materiale som eleverne kan arbejde med inden
UFM og som man hurtigt kan sætte sig ind i, når man får det i hånden og
går rundt på festivalpladsen. Materialet er gratis og til fri afbenyttelse for
alle, og bliver uploadet på vores hjemmeside som det færdiggøres.

TVÆRFAGLIGHED
Grundet den brede faglighed i
organisationer og på scenerne
er det oplagt at besøge
Ungdommens Folkemøde i en
tværfaglig
sammenhæng.
Mange
deltager
med
samfundsfag,
men
alle
ungdomsuddannelsernes fag
kan få et stort udbytte ud af
deltagelse.

METODETRÆNING
UFM er fyldt med unge, eksperter,
meningsdannere, kreative personer og
mange flere. Det er derfor et oplagt sted
at kaste eleverne ud i forskellige metoder
til dataindsamling. De kan prøve kræfter
med
ekspertinterviews,
vox-pops,
videoreportager, målgruppeinterviews
og meget mere – alt sammen i trygge
rammer og med god respons fra andre
der deltager på lige vilkår.

WORKSHOPS
Workshopformatet er et vigtigt element på Ungdommens Folkemøde.
Hver organisation mødes med en klasse til en workshop á én times
varighed. Alle organisationerne arrangerer workshops, der griber en
lang række udfordringer og samfundsproblematikker forskelligt an.
Workshopbeskrivelserne er tilgængelige på vores hjemmeside fra d.
1. august, og kræver forhåndstilmelding; denne åbner d. 15. august.
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TALER
Arbejder I med talerforløb eller har dine elever noget på hjerte?
Lad dem prøve kræfter med brandtalen under Ungdommens
Folkemøde. Vores ølkassescene er åben for alle og giver dine
elever muligheden for at overtage mikrofonen efter eksempelvis
Jakob Ellemann-Jensen. Vores søsterfestival RØST har udviklet et
væld af gode undervisningsgreb og øvelser, som kan findes på
hjemmesiden www.røst.dk.

EKSPERTER
Eleverne kan gå i dialog med
eksperter og personer, der til
hverdag arbejder med et væld af
forskellige områder. Vil de vide
mere om teknologiens indvirkning
på samfundet kan de gå til
teknologirådet, ønsker de indsigt i
forskellige religioner kan de opsøge
præster og rabbinere, er de
naturvidenskabelige kan de opdage
måder at engagere sig på hos
Ungdommens Naturvidenskabelige
Forening – der er altså noget til en
hver smag.

TILGÆNGELIGHED
Ungdommens Folkemøde har siden sit første år haft fokus
på tilgængelighed, og dette gælder også i vores
undervisning. Vi udvikler løbende undervisningsmateriale
målrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelser, som vi
søger understøtter uddannelsernes faglige mål og
lærerplaner. Dette materiale kvalificeres af den politiske
paraplyorganisation Sammenslutningen af Unge med
Handicap.
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FORLØB OG MATERIALE
Undervisningsmaterialet er gratis og til fri afbenyttelse for alle, og bliver
uploadet på vores hjemmeside som det færdiggøres.

FORLØB #1
Forløb #1 er et on-sight-forløb, der ikke
kræver elev- eller lærerforberedelse inden
festivalen. Forløbet består af en række
arbejdsark, der guider eleven igennem
forskellige festivalelementer under et tema.

LEKTION 1: RETORIK OG TALESKRIVNING

Forløb #2 fokuserer særligt på
metode, og består af en lektions
forberedelse inden festivalen. Her
forbereder eleverne eksempelvis et
interview, en tale eller noget tredje,
som de tager med på UFM.

)bølrof åp lepmeske(

FORLØB #2

FORLØB #3
Forløb #3 består af et inspirationskatalog med
materialeforslag og afleveringsbeskrivelser der
kan fungere som inspiration til et forløb af 2-3
lektioners varighed. Inspirationskataloget kan
både bruges før og efter jeres deltagelse på
Ungdommens Folkemøde.
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SCENER OG INDHOLD
NAVLEN
Navlen er centrum for festivalenpladsen, der hvor
festivalens tyngdekraft trækker unge hen. Her finder man
både brandtalerscenen, Ølkassen, men også 20fods
containeren, der udgører både scene og info-bod. Hver
morgen
og
eftermiddag
sætter
åbningsog
afslutningsshowet rammen for festivaldagen med musik,
taler og interaktive sceneformater. Her vil løbende være
brandtaler fra politikere, meningsdannere og unge
deltagere på Ølkassen.

HEMMELIGHEDEN
TEMASCENER
I hver af de 15 tematelte finder
man en temascene, hvor der
dagligt
bliver
afholdt
2-3
talks/sceneindslag/debatter.
Nogle sceneindslag er interaktive,
hvor unge selv kan tage ordet,
mens andre vil være faciliterede
debatter.

Hemmeligheden
er
et
sceneområde, der ligger gemt
væk uden for festivalpladsen.
Her
er
fokus
på
det
tabubelagte, det intime og
emner, der har brug for at blive
talt om i et trygt rum. Her er et
rum, der behandler bagsiden
af at være ung, hvor unge kan
gå i dybden med det, som gør
ondt.

POP-UP
Det grønne græs i Valbyparken er ikke alene underlag for festivalen,
men også arnested for forskellige oplevelser, som ikke står
beskrevet i programmet. Det opstår pludseligt og forsvinder lige så
hurtig igen. Nogle oplevelser knytter sig til temaerne i teltene, og
bevæger sig igennem pladsen for at skabe opmærksomhed, mens
andre i stedet vil hacke og udfordrer unges forståelse og
grundfortælling om verden.
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PRAKTISK
VIGTIGE DATOER
7. juni

Forhåndstilmelding åbner på hjemmesiden

8. juni

Første møde i Advisory Board

1. august
15. august
8.-9. september
6. oktober

Workshopbeskrivelser offentliggøres på hjemmesiden
Tilmeldingen til workshops åbner kl. 13:00
Ungdommens Folkemøde afholdes!
Andet møde i Advisory Board

TID OG STED
UFM’21 løber af stablen onsdag d. 8. og torsdag d. 9. september, fra kl.
9:00-16:00. Hele dagen summer pladsen af aktivitet i tematelte,
workshopbyen og i loungeområderne.
Du finder pladsen i Valbyparken, på det store græsareal ved siden af
Gryden, hvor Ungdommens Folkemøde tidligere har været afholdt.
Nærmeste adresse er Tudsemindevej 25, 2450 København S.

OVERNATNING
Vi sørger for billige
overnatningstilbud
til
klasser der kommer langt
fra. Tilbuddene bliver lagt
på vores hjemmeside når
de er faldet på plads.

FORPLEJNING
Der er mad og drikke på
festivalen. Vi sælger selv
sandwich og salater til en
billig pris, og har derudover
en række madvogne udefra
der sælger forskellig mad

TRANSPORT
Vi har en mindre pulje til transporttilskud, til
klasser der kommer Region Syddanmark,
Midtjylland og Nordjylland. Der kan søges op
til 2500 kr. i tilskud pr. uddannelsesinstitution.
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KONTAKT
Vil du holde dig opdateret?
Tjek vores hjemmeside ud! Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, holde øje
med forhåndstilmeldingen og finde mere info:
www.ungdommensfolkemoede.dk
Meld dig ind i vores Facebookgruppe
"Ungdommens Folkemøde - gruppe for undervisere"

Vil du være en del af UFM's Advisory Board?
eller har du spørgsmål, gode idéer eller andet
du vil dele? Tøv ikke med at kontakte os!
Marie Kjær Madsen
Undervisningsansvarlig på UFM
Marie@ungdomsbureauet.dk
Tlf. 22 33 73 20

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
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