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Giv dine elever chancen 

for at komme helt tæt 

på EU! 

 
Initiativet Vi Vil Europa tilbyder en pa-

let af spændende og anderledes tilbud, 

der skal bringe det europæiske samar-

bejde i øjenhøjde med produktionssko-

leelever i hele landet.  

Nu har du chancen for at sikre dine elever en 

solid viden om EU uden, at det bliver tørt og 

kedeligt. Initiativet Vi Vil Europa kommer ud 

til skoler i hele landet for at få klædt alle dan-

ske elever grundigt på til at deltage i det eu-

ropæiske demokrati og tage stilling til EU: Alt 

fra produktionsstandarder til fødevaresikker-

hed. 

Roadtrip, Vores EU-debatrække og 1001 Hjem 

Med Roadtrip serverer vi en færdigpakket te-

madag fyldt med spændende oplæg. Her får 

skolens elever blandt andet mulighed for at 

gå ind i rollen som EU-ministre og forsøge at 

øse flygtningekrisen i fællesskab. En opgave, 

der altid byder på mange sjove udfordringer. 

Du kan også lade eleverne få stillet debatly-

sten i selskab med et panel af stærke debat-

tører fra alt fra Folketinget til erhvervslivet 

med en Vores EU-debat. Her udspringer dis-

kussionen fra de drømme og bekymringer, 

som eleverne har til EU.  

Endelig kan du lade dem blive fortrolige med 

nogle af de største dilemmaer, som lige nu 

præger det europæiske samarbejde. Med 

1001 Hjem giver vi eleverne et solidt oplæg 

til at kunne diskutere og tage stilling til nogle 

af de vigtigste problemstillinger i EU, som de 

får chancen for at sætte sig ned og diskutere 

sammen med politikere og andre debattører. 

 

Så har du lyst til at få EU ind i på skolen på 

en sjov og lærerig måde, så kontakt pro-

jektleder Søren Warthoe på soren@vivi-

leuropa.dk eller gå ind på ViVilEuropa.dk  

og læs mere! 
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