
Efterskolerne har brug 
for din stemme i  
samfundsdebatten

Efterskolerne arrangerer i samarbejde med Den frie Lærerskole et 
nyt symposium for efterskolefolk. Symposiet er gratis. 

Symposiet samler folk fra efterskoleverdenen, der gerne vil tage del 
i den eksterne debat om efterskolernes samfundsmæssige opgave 
og virke. Og klæder jer på til det.

Tid: 29. og 30. marts 2022 
Sted: Den Frie Lærerskole, Svendborgvej 15, 5762 Vester Skerninge 
Tilmelding: Via efterskolerne.dk/kurser, fristen er d. 1. marts 

Foto: Trine Bukh



Efterskoler har en forpligtelse til både at lave efterskole og være en offentlig stemme, der bliver hørt, når det 
handler om skoleformens formål, uddannelsespolitik, unges trivsel – eller nogle af de mange andre emner, 
som efterskoler er i berøring med.

Formålet med symposiet er et at skabe et fælles forum, hvor aktuelle emner kan blive vendt og behandlet, 
og hvor vi også mere strategisk arbejder med muligheden for at bringe flere efterskolestemmer og hold-
ninger ind i samfundsdebatten.

Tirsdag d. 29. marts

11.45 Ankomst og indkvartering

12.00 Frokost

13.00 Introduktion til symposium
 v. Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne, og Rektor Rasmus Kolby Rahbek, rektor for 
 Den Frie Lærerskole

13.15 Hvad betyder hovedsigtet og vores kerneværdier for skoleformens deltagelse i den offentlige debat? 
 v. Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne og Ulrik Goos Iversen, forstander på Baunehøj  
 Efterskole

14.00 Personlige erfaringer med at komme i medierne. Tre korte oplæg fra nogle af symposiets deltagere

14.30 Hvordan arbejder medierne, og hvordan får man adgang til dem? Tips og gode historier 
 v. Rikke Bekker, chefredaktør, Fyns Amts Avis

15.50 Pause

16.00 Hvad lærte vi af Rikke Bekkers oplæg?
 Gruppearbejde

17.00 Opsamling i plenum

18.30 Middag

20.30 Aftenprogram med fællessang af politiske højskolesange

21.30 Godnatøl og -vand

Onsdag d. 30. marts

7.30 Morgenmad

8.30 Morgensamling

9.00 Skriv effektivt. Hvordan skriver man et godt debatindlæg? 
 v. Søs Lykke Sloth, kommunikationschef, Efterskolerne

10.00 Skriv et debatindlæg i relation til en offentlig debat (workshop)

12.00 Opsamling på workshop i plenum. Hvad tager jeg med hjem? Det videre arbejde og nye muligheder 
 v. Torben Vind Rasmussen

12.30 Frokost og farvel


