
Filmaften med 
menneskerettigheds-
tema (LGBTI) 

 
 

 

 
Aktion 

 

 
Filmaften for skolens elever med oplæg bagefter – viser filmen 
Pride (2014) og får besøg af en repræsentant for en lokal LGBTI-
organisation eller LGBTI-ungdom  
 

 
Hovedformål 

 
Sætte fokus på menneskerettigheder i lokalområdet og vise at 
det er relevant også for gymnasieelever i Danmark  
 

 
Delformål 

 
• Gøre opmærksom på Amnesty generelt og Youth-

gruppen på skolen  
• Skabe fokus på LGBTI-rettigheder 
• Skabe socialt liv uden for fester på skolen  
• Flere medlemmer til gruppen 
• Hygge og se en god film sammen  

 
 

Hvor 
 
Kantinen/auditoriet (hvor der findes en storskærm på skolen)  
 

 
Hvornår 

 
En tirsdag aften  

• 18.30 – intro til filmen og oplæg fra LGBTI-personen  
• 19.00 – filmen vises  
• 21.00 – mulighed for at stille spørgsmål til LGBTI-

personen og mulighed for en diskussion om 
menneskerettigheder  
 

 
Hvordan 

 
Før:  

• Koordination af lokaler + teknik med skolen  
• Reklame på skolen (og måske i mere af lokalområdet). 

Eventuelt kan andre medlemmer af LGBTI-foreningen 
også deltage, denne reklame skal så koordineres med 
oplægsholderen   

• Eventuelt opsøg mulige sponsorer, som kunne være 
interesserede i at give kage/popcorn til arrangementet  

På dagen:  
• Stole/puder og teknisk udstyr sættes op  
• Kage/snacks gøres klar  

 



 
Under:  

• Facilitér visningen af filmen og oplægget. Sig velkommen 
og den slags  

• Tag billeder og deltag aktivt  
Efter:  

• Oprydning  
• Opfølgning i forhold til oplægsholder – sig tak og spørg 

hvad de selv syntes om arrangementet  
• Eventuel opfølgning på nye medlemmer til gruppen 

  
 
Ansvarsfordeling  

 
• Booking af lokaler og kontakt med skolen = 1 person  
• Kontakt med oplægsholder = 1 person  
• Reklame = alle inviterer venner til eventet. Eventuelt kan 

det nævnes på en morgensamling  
 

 
Kommunikation   

 
Før:  

• Facebook-eventet laves og deles. Både blandt venner og 
på skolens Facebook-side  

• Reklame gøres fysisk på skolen – plakater, 
morgensamling, lectio-besked og lignende  

• Der laves en kort pressemeddelelse om arrangementet, 
som sendes til lokal avis  

Under:  
• Der tages billeder, som postes og bliver til story på 

Instagram  
Efter:  

• Billeder deles på Amnesty Youth Danmark på Facebook  
• Der følges op på pressemeddelelse – også med billeder  
• Der skrives en ”tak for fremmødet ”-besked på Facebook-

begivenheden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


