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EVENTGUIDE 

En event kan være en god lejlighed til at reflektere over et læringsforløb og giver mulighed for at fortælle 

forældre eller venner om det nye, I har lært. 

Når I planlægger en event, får I brug for en lang række forskellige kompetencer. Nogle elever kan være stærke 

kommunikatører og dermed gode til at holde oplæg eller planlægge andet fagligt indhold til eventen. Andre vil 

være gode planlæggere og have styr på logistiske detaljer. En tredje elevtype vil kunne bidrage til det kreative, 
som gør en event sjov at deltage i, ved at lave pynt, mad eller andet for at forkæle jeres deltagere. 

I den følgende guide har vi opstillet en række gode spørgsmål til de forskellige faser, I gennemgår, når I skal 

planlægge, invitere til og afholde jeres event.  

 
Rigtig god fornøjelse.  



PLANLÆGNING 
Når I går i gang med at planlægge jeres event, er det godt at tænke over, hvad konceptet for  
arrangementet skal være. Her er et par relevante hjælpespørgsmål, som kan få eleverne i gang med arbejdet: 

- Hvad skal fokus være på? I kan for eksempel vælge, at jeres event skal handle om personsagerne og 
holde små oplæg om disse. I kan invitere til at skrive breve, eller måske vil I fortælle noget om de 
forskellige lande, der er repræsenteret i årets sager. 

- Hvem skal inviteres? 

- Hvornår på dagen har de inviterede bedst mulighed for at deltage? 

- Hvor skal eventen holdes? På jeres skole, en lokal café, biblioteket eller et helt fjerde sted? 

OPGAVER OP TIL DAGEN 
- Invitationer (fysiske eller digitale) skrives og sendes. Udover at oprette og invitere til eventen på Intra, 

kan I også oprette en facebookevent. Hvis I vil gøre lidt ekstra ud af det, kan I forfatte og sende 
håndskrevne breve, så deltagerne får en helt særlig invitation fra jer. 

- Der skal vælges oplægsholdere, som sætter sig ind i stoffet og øver sig på at præsentere det. Nogen skal 
for eksempel byde velkommen. Find i fællesskab ud af, hvad en velkomst skal indeholde. Andre vil 
måske præsentere årets sager. Men sørg for, at det ikke bliver for langt og tungt, og at alle de, der ønsker 

at præsentere noget, får mulighed for det. 

- Måske vil I pynte lokalet, hvor eventen skal holdes. Tænk på, om I kan komme på kreative ideer, som 
hænger sammen med Skriv for Liv-konceptet. I kan for eksempel folde en kæmpe konvolut til at samle 
de breve, som bliver skrevet under eventen, eller I kan lave små ’brev-guirlander’. Kun fantasien sætter 
grænser. 

- I kan servere lidt mad/drikke for jeres gæster. Kan I igen finde på noget, som passer ind i konceptet? 
Måske har nogle elever lyst til at bage kager, som pyntes med gul glasur formet som kuglepenne eller 
breve? 
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UNDER SELVE EVENTEN 
- Præsenter jeres indhold på en visuel måde. I kan bruge nogle af disse videoer, 

projekteret op på en hvid væg, eller selv søge på nettet efter andre (Amnesty har lavet mange): 
 
Om mennesker med albinisme i Malawi (engelske undertekster): https://www.youtube.com/watch?

v=oIMS0bNGcIc 
 
Om Peace River Valley i Canada (engelsk): https://www.youtube.com/watch?v=4uGldrYZwlI 
 
Om Snowden fra USA (engelsk) 
Der findes mange interview med Snowden på YouTube, blandt andet dette fra Amnesty UK: https://
www.youtube.com/watch?v=lhKXTVc5h4A. Her kan du se trailer fra dokumentaren Citizen four: https://
www.youtube.com/watch?v=XiGwAvd5mvM 
 
Om Johan fra Indonesien (engelsk): https://www.youtube.com/watch?v=i7lmzAnU2xI 
 
Om Shawkan fra Egypten (engelsk tekstet): https://twitter.com/ajplus/status/765340092630085632 
 
I kan se nogle af hans billeder her; disse kan eventuelt bruges til en fotoudstilling: https://
www.dropbox.com/sh/rwsekw0jhgr6k2t/AADElydCPxa-yzeNZxvQNuBYa?dl=0  
 
Om betydningen af et brev (dansk): https://vimeo.com/78621070 
 
Konceptvideo om brevets betydning (engelsk): https://www.youtube.com/watch?v=gwl2aFNsW30 

- Sørg for at hjælpe jeres gæster, når de skal skrive brevene. I undervisningsmaterialet finder I guides til 

brevene og postkort til at skrive på. Men måske er det en idé at tilbyde hjælp til engelske formuleringer – 
eksempelvis ved, at elever med gode sprogkundskaber hjælper de andre undervejs. 

- Og vigtigst af alt: HA’ DET SJOVT! 
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