START PLANLÆGNINGEN af
Europadagen den 9. maj 2018 med det samme!
Forslag og nyttige tips:
1. Brainstorm ideer, der kan engagere borgerne.
2. Opbyg et samarbejde af interesserede parter.
3. Planlæg, hvordan borgerne kan engageres, og hvordan arrangementer kan udbredes
med hjælp fra lokale og sociale medier.
4. Engager lokale foreninger.
5. Sikr byforvaltningens deltagelse.
6. Sikr, at der er et klart lederskab enten fra borgergrupper, lokale foreninger eller
byforvaltningen.
7. Find på måder at sikre, at den europæiske dimension er til stede, for eksempel ved
deltagelse af borgere, der bor i dit område og kommer fra andre EU-lande, eller ved at
invitere gæster fra andre EU-lande. Engager Erasmus-studerende, hvis der er et
universitet i området.
8. Opret et partnerskab med en by i et andet land.
9. Overvej arrangementer, der kan bidrage til en god balance: sjov, seriøsitet, erindring,
fremtid. Disse kunne inkludere mad, kultur, (simulations-) spil, politiske debatter,
uddannelsesaktiviteter, sprogundervisning, historiske udstillinger og forslag til
fremtiden.
10. Vær sikker på, at der er noget for alle aldersgrupper!
_____________

Idéer til festligheder:
I byerne
Guidet rundtur på steder, der har modtaget støtte fra EU
Aktivitet
Der arrangeres en guidet tur i din kommune de steder, hvor man har modtaget EU-støtte.
Borgerne oplyses om, hvordan EU fungerer, og om den fælles historie.
Europæisk kultur har sat præg på din by
Aktivitet
Der findes frem til steder, der bærer præg af europæisk kultur. Et eksempel kunne være, at
det måske er en fransk arkitekt, der har tegnet din lokale park, biblioteket og så fremdeles. Der
afholdes orienteringsløb, arrangeres gå- eller cykelture, og man udforsker din by samt
seværdige områder, der har europæiske rødder eller har været under europæisk indflydelse.
Lektion i EU på rådhuset
Aktivitet
Der afholdes et kursus for borgere i alle aldre. Deltagerne præsenteres for det arbejde byrådet
udretter. Der drages paralleller til de europæiske institutioner, EU's rolle og betydningen af EUmedlemskab. På anmodning af de besøgende arrangeres en quiz eller rollespil.
EU-model på rådhuset
Aktivitet
Borgere i alle aldre præsenteres for Den Europæiske Union, ved at man arrangerer en
simulering af EU's lovgivningsproces.
Videnmesse "Lær EU-landene at kende"
Messe
Der afholdes en messe, der giver borgerne så indgående et kendskab som muligt til
Den Europæiske Union. Der opstilles nationale stande, gives minilektioner, koncerter. De
besøgende præsenteres for forskellige aspekter af Den Europæiske Union.
EU skal fejres!
Koncert
Der afholdes koncert på det centrale torv. Der synges på forskellige europæiske sprog. Man
kunne invitere lokale dansegrupper, der repræsenterer forskellige europæiske dansestilarter,
rocket, flamenco, wienervals og andet. Lokale skoleelever kunne opfordres til at sætte et kort
op over Europa (som de selv kunne lave) og de europæiske lande farvelægges med
farveblyanter.
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På Skolerne
Emneuge om EU
Udstilling
En skole kunne arrangere en informationsudstilling om EU's historie, mål, institutioner og
symboler. Slides, billeder og videoer kunne vises i løbet af ugen. En række publikationer om
Den Europæiske Union kunne lægges frem på skolebiblioteket. Den 9. maj kunne du arrangere
et spil om EU's hovedstæder, hvor vinderne kan løbe af med nogle små præmier. Denne dag
kunne man i frikvarterne spille EU-hymnen og musik og sange fra EU-landene på deres
respektive sprog.
En interaktiv udstilling af genstande fra den europæiske kulturarv
Aktivitet
Hver klasse kunne holde oplæg om et udvalgt aspekt af EU's kulturarv (sang, dans, oplæg,
skuespil, fotos, postkort, magneter). Vinderne modtager priser og små gaver.
Vi kan lære Europa bedre at kende gennem spil!
Spil
I løbet af frikvarterne kunne eleverne få mulighed for at spille brætspil og onlinespil. En liste
over mulige spil kan ses her.
Kreative arbejdsgrupper om "Flagene i Den Europæiske Union"
Arbejdsgruppe
Der sammensættes en arbejdsgruppe, og eleverne får kendskab til flagene i Den Europæiske
Union og medlemsstaterne. Der arrangeres en quiz, og eleverne modtager små gaver.

For borgerne
Europa i dag: udfordringer og muligheder
Diskussion
Der afholdes en lokal debat om Europas fremtid. Der inviteres et medlem af
Europa-Parlamentet, et kommunalbestyrelsesmedlem og/eller repræsentanter for
offentligheden og forskellige andre organisationer. Der inviteres en journalist, som fungerer
som ordstyrer.
Kulinariske specialiteter i Europa (med gode venner)
Aktivitet
Der indbydes til et middagsselskab eller et offentligt udendørsarrangement med lækkerier fra
de europæiske lande.
Erasmus-studerende
Aktivitet
Erasmus-studerende indbydes til at holde oplæg om det land eller den by, de kommer fra, eller
de bliver bedt om at tilberede en ret fra deres egn.

