
Kære skoleledere og lærere i overbygningen

TAG TIL FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM  
MED JERES UDSKOLINGSELEVER!
Hvert år samler Folkemødet på Bornholm omkring 100.000 mennesker i 
alle aldre til debat, samtale og diskussion. Folkemødet er en fire dage lang 
fejring af demokratiet og fællesskabet midt i Allinge, hvor godt 1.100 for-
eninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier delta-
ger med hver deres stemme. 

I år afvikles Folkemødet 11. – 14. juni 2020. 
...og jeres skole skal da med ik´?

Også FRISKOLERNE er til stede ved folkemødet. Formand Peter Bendix 
Pedersen deltager i forskellige debatter, og vi arrangerer selv debatter på 
flere scener. Vi er også medinitiativtagere til »Ungdomshøjen«, som giver 
unge en stemme ved folkemødet.

Folkemødet er en oplagt mulighed for de ældste elever i friskolerne til at 
komme i nærkontakt med både politikere og en bred vifte af emner. Dét vil 
vi gerne opfordre til.

Praktisk
• Gratis overnatning i telte på »Ungdomscampen«, som er placeret meget 
centralt. Mulighed for bespisning via ungdomscampen. https://folkemoe-
det.dk/praktisk/overnatning/ (vær opmærksom på, at pladserne forsvinder 
hurtigt, når tilmeldingen åbner her i december 2019.)

• DSB yder en årlig frirejse pr. skole, som skal bestilles senest 10 uger før 
afrejse: https://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/dsb-skolerejser/

Har I lyst til at være en del af Ungdomshøjen?
Ungdomshøjen er et mødested dedikeret unge mennesker, der skal sikre, 
at unge har et frit og eksperimenterende rum for udfoldelse. Bag  
Ungdomshøjen står FRISKOLERNE, Højskolerne, Efterskolerne og  
Dansk Ungdoms Fællesråd. 
Hvis I kunne tænke jer at bidrage til Ungdomshøjen og har sjove/skæve/
vigtige/alvorlige ideer til et programpunkt på Ungdomshøjen – skriv til  
Maren Skotte i Friskolernes Hus: maren@friskolerne.dk, tlf. 2049 8503.

Det er oplagt at overveje nogle fællesaktiviteter, hvis der er mange frisko-
leklasser med til folkemødet. Det kan også være, at vi får brug for friskole-
elever ved større events, som ikke er planlagt endnu. Derfor vil vi meget 
gerne høre om det, hvis I har planer om at deltage med en gruppe 
elever ved folkemødet!

Læs også artikel fra Magasinet Friskolen om en gruppe unge, der ved det 
seneste folkemøde var sendt i byen som journalistiske reportere:  
www.friskoler.link/nej_tak
 
Brug for yderligere informationer - ring eller skriv til: 
Per Ølholm, per@friskolerne.dk, 2843 2343 
Maren Skotte, maren@friskolerne.dk, 2049 8503
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