
Flashmob med tema 
om 
menneskerettigheds-
succeser 

 

 
Aktion 

 

 
Oppyntnings-flashmob i kantineområdet med facts, plakater, 
balloner og andet, der sætter fokus på hvad menneskerettighederne 
har skabt af positivt i verden – en lille spisepause-fejring af 
menneskerettighederne  
 

 
Hovedformål 

 
Gøre skolen opmærksom på at Youth-gruppen eksisterer og er sjov 
at være med i  
 

 
Delformål 

 
• Informere om Amnestys arbejde og succeser gennem tiden – 

det virker!  
• Skabe god stemning på en almindelig dag på skolen  
• Ryste gruppen sammen internt ved at have det sjovt  
• Få nye medlemmer til gruppen  

 
 

Hvor 
 
Skolens kantine/pauseområde 
 

 
Hvornår 

 
Spisepausen tirsdag – cirka 11.35-12.05 
 

 
Hvordan 

 
Op til:  

• Kontakt til skolens administration om flashmobben. Aftal 
tid/sted hvor der må være pynt og lov at rydde det hele 
pænt op  

• Plakater, banner, guirlander og så videre pynt laves. 
Eventuelt på en hygge-krea-aften med hele gruppen  

• Der aftales et tidspunkt for næste møde  
På dagen:  

• Man mødes 1-2 timer før spisepausen og pynter op – 
hænger plakater eller lægger flyers ud med positive 
budskaber om menneskerettighedernes historie. Eventuelt 
et par personlige historier, som eleverne kan relatere til.  

Under:  
• Under spisepausen tages der billeder af kantineområdet og 

elevernes reaktioner – muligvis endda video, hvis nogen har 
lyst 



 
Efter:  

• Gruppen rydder det hele pænt op  
• Billeder/video fra flashmobben lægges på sociale medier 

sammen med information om næste møde og hvordan man 
kan være med i gruppen. Så bruges det som en åben 
invitation til hele skolen om at være med  
 

 
Ansvarsfordeling  

 
Før:  

• Kontakt/planlægning med skolens administration = 1 person  
• Møde, hvor man laver pynt og hygger = alle  
• Find tidspunkt for næste møde = alle  

Under:  
• Tage billeder og video = alle  

Efter:  
• Samle billeder og video fra alle og poste dem på sociale 

medier = 1 person  
• Opfølgning på sociale medier og med folk, der er 

interesserede i at være med i gruppen = alle  
 

 
Kommunikation   

 
Før:  

• Ikke nogen kommunikation eller reklame for flashmobben – 
det er jo en hemmelighed  

• Dog er det vigtigt at huske på skolens administration og 
holde sig på god fod med dem. Så de må godt vide det  

Under:  
• Story på Instagram med billeder og video.  
• Hvis en elev er interesseret, kan man lave et lille ”interview” 

med dem, om deres reaktion  
Efter:  

• Deling på sociale medier – Instagram og skolens 
Facebookside. På Facebook gerne med link til gruppens 
Instagram, så der kan komme nogle flere følgere og ordet 
kan blive spredt.  

• Reklame for næste møde, hvor alle på skolen er inviterede.  
• Eventuelt kan det deles på skolens hjemmeside, hvis det er 

en interessant platform for gruppen/de andre elever  
 
 

 
 
 

 


