
Det er Selma, der taler. Lyden fra hendes 
mikrofon går klart igennem fra den store 
scene midt i Hans Tavsens Park, hvor 
hun sammen med Maja og Ella åbner 
skolefolkemødet 2019. De er alle tre 14 
år og går på en af de skoler i København, 
der arrangerer skolefolkemødet. På 
scenen er også Københavns Børne- og 
Ungeborgmester, Jesper Christensen. Det 
er ham, Selma først kigger på, når hun taler, og derefter ud over 
mylderet af skoleelever, lærere, forældre og københavnere, der er 
samlet foran scenen. 

De unges folkemøDe
Hvad er det Selma, Maja og Ella byder velkommen til en solrig 
junieftermiddag i en park på Nørrebro? Fra scenen forklarer Ella det 

sådan her: “Det her 
skolefolkemøde er 
ligesom folkemødet 
på Bornholm 
næste uge. Det vi 
gerne vil gøre med 
skolefolkemødet 
er at give jer 
en stemme og 
indflydelse på jeres 
by”. Skolefolkemødet 
er et folkemøde 
for unge. Det er 

arrangeret af 35 københavnske skoleelever som Selma, Maja og 
Ella. De har valgt temaer, lavet program, inviteret deltagere og 
indrettet pladsen i Hans Tavsen Park med scener, telte, boder og 
musik. Og det er de unge selv, der står på scenen og sætter gang i 
debatter om det gode skoleliv: Er der plads til religion i skolen? Kan 
man blive accepteret som LGBT+-person? Bevæger vi os nok på 
en almindelig skoledag? Hvorfor er lærer-elev forhold tit så svære? 
Hvordan ser dit drømmeskema ud? Hvad kan din skole gøre for 
klimaet?

Twerkshop, DropBuckeT og en gammel minisTer
Det er seks folkeskoler i København, der sammen med 
Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen står bag 
skolefolkemødet. Elever fra skolerne har brugt et halvt år på at 
planlægge et arrangement, der ikke skal kopiere de voksnes 
folkemøde, men som er helt deres eget. Derfor har de bl.a. inviteret 
Twerk Queen Louise. Hun skal både debattere feminisme, krop og 
køn – og sætte gang i de mange kroppe på parkens græsplæne 
med en twerkshop. Den tidligere undervisningsminister Bertel 
Haarder har også fået en invitation. Han sagde ja med det samme 

“Vi står 
her igen til 
næste år. 
Og året 
efter. 
Vi er klar.” 

taler, tweets, 
twerk Og 
tOlerance
skOlefOlkemøde 5. juni 2019

folkemøDeT på Bornholm
Siden 2011 har der hvert år i juni 
måned været folkemøde på Bornholm. 
Over fire dage mødes politiske partier, 
interessegrupper, organisationer, 
virksomheder og privatpersoner i byen 
Allinge for at diskutere samfundets 
store og små spørgsmål. Der sker 
gennem samtaler, møder, taler og 
workshops.
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fOtO: åbning af skOlefOlkemødet 2019. selma, maja Og ella (Og bOrgmester jesper christensen)



fOtO: lOud nOises fra sølVgades skOle

skolerne Bag 
skolefolkemøDeT 

  § Lundehusskolen
  § Katrinedals Skole
  § Nørre Fælled Skole
  § Lykkebo Skole
  § Skolen på Islands 
Brygge

  § Sølvgades Skole

til at være med i et 
panel om lærer-elev 
forhold. Eleverne 
har også sørget 
for miljøvenlige 
skraldespande fra 
dropbucket og selv 
søgt om tilladelse 
fra kommunen til at 

bruge Hans Tavsens Park og arbejdet hele formiddagen på at sætte 
telte op til skolernes boder.  

“Det er ikke noget, vi leger”, siger Carl fra Skolen på Islands 
Brygge. “Det er noget, der rent faktisk skal ske, og det er os, 
der har ansvaret.”  

Børnenes BorgmesTer har orDeT
Oppe på scenen giver Selma, Maja og Ella mikrofonen til Jesper 
Christensen, børnenes borgmester. Han er her ikke for at tale 
politik, men for at give de unge et par gode råd og svare på 
deres spørgsmål. Han siger blandet andet, at det er vigtigt med 
et skolefolkemøde, fordi det ikke altid er let at blive hørt i f.eks. 
skolebestyrelser. Han understreger også, at man godt kan få 
indflydelse og skabe forandring, selvom man er ung og går i skole. 
For eksempel er klima blevet et af de vigtigste emner i valgkampen 
til Folketinget i juni 2019, og Jesper har et bud på hvorfor: “Det er 
fordi, der er én skoleelev – og jeg er sikker på, i ved hvem det 

er – der har taget det på sig at bruge sin egen stemme til at 
forandre noget her i verden”. Han har også et lille opråb til de 
mange deltagere, der er på vej ud for at lytte og deltage i debatter: 
“få nogle samtaler, hvor i finder ud af, at det med at mødes 
med nogen, der mener noget andet, faktisk gør, at man bliver 
en lille smule mere klogere på, hvad man selv mener, og finder 
nogle bedre løsninger”.

sammenhængskrafT og BasTian fra X-facTor
De tre elever på hovedscenen har et sidste budskab, inden 
publikum slippes løs: 
“Det har givet os rigtig meget at være med til at planlægge 
skolefolkemødet. Vi har fået lov til at opleve den 
sammenhængskraft, der opstår, 
når unge går sammen med et 
fælles mål. Vi kan skabe et forum, 
hvor unge får en stemme i sam-
fundet”, siger Ella fra Skolen på 
Islands Brygge. 

Slut med tale, nu er det tid til 
musik. Bandet Loud Noises går på 
scenen. Bandet består af Bastian, 
Anton og Josef fra Sølvgades Skole, 
og de spiller høj og godt. Bastian 
har været med i X-factor, siger en 
fra publikum til sin veninde.

 5 Temaer på skolefolkemøDeT
  § Elevindflydelse
  § Forskellighed i mangfoldighed 
  § Klima & miljø
  § Samarbejde på tværs 
  § Sammen om sundhed
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en Twerk queen, en småkage og en minisTer 
Efter Loud Noises piler publikum ud på pladsen. Resten af 
eftermiddagen er der aktiviteter på folkemødets scener, i telte, 
boder og i det fri. Det røde telt huser temaet ’Forskellighed i 
mangfoldighed’ og byder på debatter om feminisme, religion i 

skolen og det at være ung 
og LBGT+. Her kan du også 
smage mangfoldighedskager 
med regnbuemønster. Kagen 
kommer med et budskab 
fra eleverne om frihed og 
respekt: Du skal have lov til 
at være den, du er. Tro på 
det, du vil. Date den, du vil.  
Vær dreng, pige eller noget 
helt tredje eller fjerde. Og 
når du har proppet dig med 
kager, kan du forbrænde 
kalorierne sammen med 
Twerk Queen Louise, der 
twerker, til sveden pibler på 
panden. Hendes twerkshop 
overdøver debatten på en 
anden scene, hvor tidligere 

minister Bertel Haarder forsøger at trænge igennem de tunge 
rytmer med sit bud på lærerens rolle i dag: “læreren skal være et 
menneske overfor eleven, som også er et menneske. læreren 
skal også bidrage til opdragelsen og til sjælesorgen. Vi skal 
bestemt ikke sige til lærerne, at de bare skal undervise, og så 
kan psykologerne klare resten”. 

man kan sagTens spise insekTer
I den anden ende af folkemødepladsen er der fokus på klima og 
bæredygtighed. Her kan du besøge tøj-bytte-boden og skifte 
din garderobe til gavn for miljøet. Smag bananpandekager lavet 

af madvarer, hvor holdbar-
hedsdatoen er overskredet, 
men ellers ikke fejler noget. 
Snack græshopper stegt med 
chili og BBQ-stegte melorme. 
Eller måske er du mere til de 
ristede melorme med salt? 

Skolerne bag 
skolefolkemødet viser sjove og 
anderledes ting frem fra deres 

hverdag. I ét telt kan du prøve at kode på bærbare computere, i et 
andet kan du flyve med droner, og i et tredje kan du sætte strøm til 
en banan. Der er også kig til insektlaboratorium og til den digitale 
skole. I en bod under et bøgetræ er der dåsekast med et twist. På 
alle dåser er der klisteret billeder af Rasmus Paludan. Han bliver 
gang på gang skudt ned af københavnske skoleelever med gule 
tennisbolde. 

hVaD BeTyDer lgBT+?
LGBT er en betegnelse, som 
man bruger i hele verden, og 
som dækker over lesbiske, 
bøsser, biseksuelle og 
transpersoner.  Når man skriver 
+ efter bogstaverne, er det 
for at inkludere flere grupper.  
LGBT+ er en mangfoldig 
gruppe af mennesker med en 
anden seksuel orientering eller 
kønsidentitet end dem, der føler 
sig tiltrukket af det modsatte 
køn og/eller oplever sig selv 
som det køn, de fik ved fødslen.

fOtO: nOgle af deltagerne 

på lOuises twerkshOp 

fOtO: insekter på menuen!
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Drømmenes By
Midt på den grønne 
plæne har Københavns 
Ungeråd sat noget 
op, der ligner en 
stemmeboks. Den er 
af pap, højere end en 
voksen, og man kan gå 
ind i den. Da den bliver 
sat op på pladsen, har 
den hvide vægge, men 
kun for en kort stund. 
Den hedder Drømmenes 
By, og det er meningen, 
at man skal skrive på 
den. Igennem dagen 
fyldes den med alle 
de unges forslag til, 
hvordan dagligdagen i 
de københavnske skoler 
kan blive bedre. Med 
orange skrift står der et 

sted: ”Flere legepladser”. En anden har skrevet ”Grøn selvfølgelig. 
København skal være grøn”.  En tredje ønsker sig ”flere lækre piger 
på min skole.”

Ungerådet har åben linje til politikerne, og på skolefolkemødet 
samler de forslag og holdninger ind, som de tager med på 
Rådhuset. Fx kan publikum smide røde, blå og gule plasticbolde 

efter den mærkesag, de synes er vigtigst. Blå vinder. Det er ”Klima 
på skoleskemaet”. 

inDflyDelse, ja Tak!
Clara fra Katrinedals-skolen er med på plænen sammen med andre 
fra hendes skole. ”jeg er med på skolefolkemødet, fordi jeg 
synes, det er vigtigt, at vi elever har indflydelse på vores egen 
hverdag.” I det grønne telt bliver elevindflydelse flittigt diskuteret. 
Det er Bobby fra 7. klasse, der styrer debatten mellem Klaus Mygind 
(fra partiet SF), Carolina Magdalena Maier (fra partiet Alternativet), 
to skoleelever og en skoleleder. Skolederen kigger ud på de elever, 
der har samlet sig foran panelet og siger: “jeg tror, i kan få meget 
mere indflydelse, end i har nu, hvis i tager indflydelsen – ved  
simpelthen at være aktive.” 
Det var det, de unge gjorde den 5. juni i Hans Tavsens Park på 
Nørrebro. De tog indflydelsen. De tænkte, talte og twerkede. Og de 
siger, at de kommer igen til næste år.

køBenhaVns ungeråD 
– hVaD er DeT?
Københavns Ungeråd består af 
35 medlemmer mellem 12-20 år 
valgt af andre unge. De rådgiver 
kommunen og er talerør for 
Københavns ungdom til byens 
politikere. Formålet er give unge 
mulighed for at få indflydelse på 
deres by og deltage direkte i den 
demokratiske proces. Hvert år har 
Københavns Ungeråd mulighed 
for at få op til fire indstillinger, altså 
forslag, behandlet i Københavns 
Borgerepræsentation, der er 
hovedstadens byråd. Der findes 
ungeråd i mange andre af landets 
kommuner, fx i Horsens, Assens, 
Frederiksberg, Slagelse og Varde. 
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Mellemfolkeligt Samvirke bringer mennesker sammen for at skabe 
fællesskab og forandring. Sammen med ActionAid kæmper vi i 
45 lande for at styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom.

Mellemfolkeligt Samvirke

MellemfolkeligtSamvirke@ActionAidDK

www.ms.dk

fOtO: drømmenes by på 

skOlefOlkemødet

fOtO: deltagere på skOlefOlkemødet

»skolefolkemødet er vigtigt, 
fordi det ryster eleverne sammen og 
viser, at skolerne godt kan arbejde 

sammen, også på tværs af skolerne. 
og det giver eleverne oplevelser, de 

ellers ikke ville få« 
– carl, skolen på islands Brygge


