
Efterskolerne har 
brug for din stemme 
i samfundsdebatten

Tidspunkt:  12. og 13. januar 2023

Sted:   Den frie Lærerskole

  Svendborgvej 15

  5762 Vester Skerninge 

Pris:   1450,- kr.

Tilmelding:  efterskolerne.dk/kurser

  frist 5.12. 2022



Efterskolerne byder velkommen til symposiet ”Efterskolerne har brug for din stemme i samfundsdebatten.” 

Formålet er at få flere folk i efterskoleverdenen til at tage del i den offentlige debat. Efterskoler har en forplig-
telse til både at lave efterskole og være en del af den offentlige debat, når den f.eks. handler om skolefor-
mens formål, uddannelsespolitik, unges trivsel – eller nogle af de mange andre emner, som efterskoler er i 
berøring med. 

På symposiet arbejder vi med aktuelle emner, ligesom vi både strategisk og praktisk arbejder med mulighe-
den for at bringe flere efterskolestemmer og holdninger ind i samfundsdebatten.

Program

Torsdag den 12. januar

12.00   Ankomst, indkvartering og frokost 

13.00  Introduktion til symposium v/ Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne 

13.15   Hvad betyder hovedsigtet for vores deltagelse i den offentlige debat? 
  v/ Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne, og Peter Munk Povlsen, 
  bestyrelsesmedlem i Efterskolerne. Derefter fælles drøftelse i plenum 

14.00  Efterskolerne set udefra 
  v/ Troels Mylenberg, nyhedsvært på TV 2, tidligere chefredaktør, politisk redaktør 
  og højskoleforstander 

15.00   Pause 

15.30  Hvilke politiske temaer og debatemner vil vi sætte på dagsordenen i 2023? 
  Fælles dialog og gruppearbejde 

17.00  Hvordan arbejder medierne, og hvordan får man adgang til dem? 
  Tips og tricks v/ Rikke Bekker, chefredaktør, Fyns Amts Avis

18.00  Fælles gåtur

19.00   Middag 

20.30   Fællessang, øl og debat med elever fra Den frie Lærerskole
 

Fredag den 13. januar

7.30   Morgenmad 

8.30   Morgensamling v. Rasmus Kolby Rahbek, forstander på Den frie Lærerskole 

9.00   Hvordan bruger I Efterskolernes medier i debatten?
   v/ Anna Rossman Thejsen, redaktør på Magasinet Efterskolerne 

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

10.15  Workshop. Skriv et debatindlæg i relation til en offentlig debat 

11.45   Opsamling på workshop. Hvad tager jeg med hjem? Det videre arbejde og farvel 
  v/ Torben Vind Rasmussen.  Sandwich to go.


