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     globalt udsyn -  
           lokal handlekraft 

 
Få verden ind i skolen og skolen ud i verden med  

workshops, temadage og talentprogram faciliteret af Crossing Borders 

 

k 
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om os 
Crossing Borders holder til i både København, vi deler lokaler med Jacob Holdt  og i 

Humlebæk, tæt på Louisiana, Aarstiderne og Krogerup Højskole, hvor vores stifter Garba 

Diallo er ansvarlig for den internationale linje.  

 

Vi er en NGO og vores fundament er den danske højskolebevægelses ånd om lighed, fredelig 

sameksistens og dialog. Grundstenen til Crossing Borders blev lagt i 1999 med en 

opsigtsvækkende workshop i København. Her mødtes israelske og palæstinensiske 

journalister ansigt til ansigt for første gang. Det var en stærk oplevelse for alle involverede og 

tændte vores lyst til at gøre noget for at fremme dialog og uddannelse på tværs af grænser og 

kulturer i verden.  

 

Internationalt er vores fokus uddannelsesprojekter om 

bæredygtighed, demokrati, inklusion og globale temaer i 

samarbejde med andre NGO’ere i Europa, Mellemøsten, Afrika 

og Sydamerika. I Danmark organiserer vi workshops, 

talentprogrammer, lærersymposier og andre events målrettet 

grundskole, efterskoler og gymnasier. 

 

 

 

 

Crossing Borders 

internaionale projekter 

omfatter bl.a. 

uddannelesprogrammet  

Youth Climate Ambassadors, 

hvor unge fra vores 

partnerorganisationer i  

Jordan, Libanon og Italien 

gennemgår et 2 ugers 

undervisningsforløb. I 

efteråret 2016 var Bornholm 

rammen og vi havde et tæt  

samarbejde med bl.a  

Green Solutions House  

Mange stærke kræfter 

engagerer sig som frivillige 

for at udvikle og støtte op 

om Crossing Borders og 

vores aktiviteter, her på et 

advisory board-møde i 

fotograf Jacob Holdts 

lokaler i København 

Vi har siden 2014 samarbejdet med 

Crossing Borders og ser organisationen 

som en strategisk stærk 

samarbejdspartner. Som NGO er de 

erfarne og de står bag en lang række 

interessante workshops, der spænder 

fra at give elever indsigt i dansk, 

europæisk og international politik til at 

identificere løsninger og se 

mulighederne i globaliseringen og på 

tværs af kulturer. 

Jesper Alstrøm 

Tidligere leder af 

Skolen i Virkeligheden 
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vores tilbud til skoler 
Øget globalisering, hastige klimaforandringer og voksende flygtningestrømme gør at børn og 

unges forståelse for konflikter og udfordringer i verden er af stigende vigtighed. Men der er 

ikke kun tale om problemer – det er også en verden med nye muligheder. 

 

Vores ambition er at engagere børn og unge i den globale 

verden omkring os og skabe større interkulturel forståelse 

på tværs af grænser, kulturer og skolesystemer. Derfor har 

vi udviklet en række workshops og talentprogrammer 

målrettet folkeskoler, efterskoler og gymnasier i Danmark. 

 

Det særlige ved vores workshops er at de gennemføres af 

højt kvalificerede undervisere med udenlandsk baggrund, 

global erfaring og et eget speciale. Og det er netop mødet i 

øjenhøjde med unge fra andre lande, og deres personlige 

fortælling, som gør vores workshops til en stærk og 

autentisk oplevelse eleverne husker. 

 

Vores workshops er således gerne på engelsk og vi 

trækker også i høj grad på vores netværk af udlændinge og 

frivillige i Danmark. Eleverne vil fx få mulighed for at 

møde en flygtning ansigt til ansigt i vores workshop om 

flygtninge og migration. Og det er vores DNA - vi gør 

netop en særlig indsats for at engagere eleverne med en 

aktiv og autentisk undervisningsform.  

 

’  

Crossing Borders tilbyder 

halv- og heldagsworkshops 

målrettet 6. til 10. klasse.  

Det seneste år har vi oplevet 

stor efterspørgsel på 

workshops med flygtninge 

og migration som tema.  

Her underviser  

Oleksii Chukhrai, en af 

vores frivillige undervisere 

fra Ukraine 

Værdien i et medlemsskab: 

• Workshops halv- eller heldags  
med aktuelle globale temaer og  
kobling til Fælles Forenklede Mål 

• Mulighed for at medvirke i globalt 
orienterede projekter på tværs  
af skoler, fx Great Debate Camp 

• Løbende muligheder for at elever og 
lærere kan rejse gratis til møder med 
andre unge i udlandet og deltage i møder 
med udenlanske unge i Danmark,  
fx Youth Climate Ambassadors  

• Understøttelse af udviklingen af globale 
undervisningsforløb og ved mere 
langsigtede samarbejder kan vi også 
bidrage med ekspertise og ressourcer til 
fundraising, bl.a. gennem EU-programmer 

• Vi stiller gerne til åben skole-
markedsdage i kommunerne og  
på skolerne 

•  

• Årlig konference for lærere, der sætter 
fokus på aktuelle temaer 

• Særligt tilrettelagte undervisningsforløb 
med fokus på det lgobale 

• Oplæg/mini-workshops for 
skolebestyrelser, forældre/elever-
arrangementer beslutningstagere 
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   det største af alt er ikke     

  at forstå det største af alt    

     men at handle på det 

Søren Kierkegaard 
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Rådgivning om globale forløb  

Crossing Borders rådgiver gerne medlemsskoler og -kommuner i tilrettelæggelsen af 

undervisningsforløb som fx en international linje, global temadag eller global rundtur på 

kommunens skoler. Vi bidrager også gerne med vores ekspertise omkring fundraising, fx 

gennem EU. Økonomisk set er det mest effektive samarbejde når vi indgår som en del af 

skolens årsplan, hvor lærere så kan frigøres til andre formål. Den finansielle fordel ved at 

samarbejde med os som NGO er derudover, at vi har unge i praktik og som frivillige, og 

dermed allerede finansieret bl.a. gennem EU's volunteer service. Det gør at skolens betaling 

typisk begrænser sig til kun halvdelen af de reelle omkostninger.  

 

6. klasse 

Efterår Forår 

Green Days  Workshops  
‘FNs verdensmål’ i tværfagligt forløb om 
bæredygtighed 

Iværksætter-uger Workshops  
“Grønt iværksætteri i globalt perspektiv” i 
tværfagligt forløb om innovation og 
entreprenørskab 

7. klasse 

Efterår Forår 

Global Days  Workshops ’Globale hotspots’ og 
’Flygtninge og migration’ som led i global 
temauge  

SpisDating International linie vært for 
workshops på skolen, hvor danske og nydanske 
familier mødes og laver mad 

8. klasse 

Efterår Forår 

Klima-kanon Workshop ’Klimaet og vores jord’ 
indgår som et element i klimakanon-forløb over 3 
måneder 

Youth Climate Ambassadors International linie 
er vært og møder et hold af udenlandske Youth 
Climate Ambassadors i Danmark   

9. klasse 

Efterår Forår 

Debate Days  
Workshops ’Europa og demokrati’ indgår i et 
forløb om aktivt medborgerskab og offentlig 
debat 

Great Debate Camp  
Talentprogrammet great debate camp på tværs 
skoler og kommuner.   

Efteruddannelse af lærere 

Efterår Forår 

Efteruddannelse Crossing Borders afholder 
en årlig konference for lærere – i 2017 er 
temaet ’Flygtninge og migranter i 
klasseværelset’ 

Planlægning Planlægning og tilpasning af 
næste års globale forløb 

  

Et eksempel på 

hvordan Crossing 

Borders på forskellig 

vis er med på alle trin i 

udskolingen 



7  

Workshop 1: 

globale hotspots 

Globale Hotspots er en fællesbetegnelse for workshops, der sætter fokus på aktuelle konflikter 

og konfliktløsning i verden omkring os med udgangspunkt i en konkret konflikt. Vi stiller 

med undervisere, der har oplevet og levet med konflikter selv.  

 

Temaet kan fx være Syriens borgerkrig med 

både regionale, internationale og religiøse 

dimensioner. Eller racediskrimination i USA 

og Black Lives Matter-bevægelsen. En anden 

mulighed er den langvarige konflikt mellem 

Israel og Palæstina om samme landområder. 

Andre vigtige konflikter er Vestens fejlslagne 

intervention for demokrati i Irak uden en plan 

B eller konflikten i Somalia, der går tilbage 

til den kolde krig og hvor der siden 2002 ikke 

har været en stat. Eller det kan være Nigeria, 

der marginaliserer befolkningsgrupper og 

ikke er en stat for alle. En anden 

mulighed er Ukraine som konflikt 

mellem Vesten og Rusland. 

 

Workshoppens indhold 

 I workshoppen lægger vi ud med at se på teorier om 

konflikter og konfliktløsning og stiller spørgsmåltegn ved 

om konflikter er uløselige.  

 Vi ser på historien og fakta bag konflikten, de kulturelle 

normer og identiteter. Og vi tager en snak om eventuelle 

konsekvenser for Danmark. 

 Undervejs i workshoppen gennemfører vi forskellige 

aktiviter og rollespil, der levendegør hvad fordomme, 

kultur, normer og identitet er for en størrelse.  

 Eleverne vil også i grupper zoome ind på delemner i 

konflikten, som de hver især præsenterer efterfølgende.  

 

Elevernes udbytte og forberedelse 

Eleverne vil få et bredere kendskab til en specifik konflikt. 

Hvad årsagen er, hvilke konsekvenser den har haft og hvordan 

man fra international side har taklet konflikten. Eleverne vil 

også få kendskab til de forskellige magtstrukturer og 

internationale organisationers rolle i konflikthåndtering. 

Elevernes forberedelse kan fx være læsning af en artikel og 

træning af et antal engelske gloser som vi foreslår. 

 

  

Klimaforandringer med mere ekstremt vejr, flere oversvømmelser  

og længere tørkeperioder er også af betydning i flere konflikter  

Getting the chance to live in Denmark 

was a unique experience. I find your 

ability to respect, promote and above 

all uphold human values particularly 

dignifying. As a nation you have 

distinguished yourself in a diverse array 

of fields and particularly with Grundtvig 

with his famous aphorism: “Human 

first, then Christian”. Your input 

together with your principles are 

indeed needed on the global scene. 

Ionut Andrei Manea  

Master of British Studies, Rumænien 

Frivillig hos Crossing Borders gennem  

European Volunteer Service 
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Workshop 1 – Globale hotspots:  

Kobling til Fælles Forenklede Mål  

 

Workshoppen kan målrettes elever fra 6. til 10. klasse og 

gennemføres på engelsk eller dansk. Workshoppen er 

oplagt som element i et undervisningsforløb om 

globalisering og arbejdet med følgende kompetence-, 

færdigheds- og vidensmål:  

 

GEOGRAFI 
 
Perspektivering  

Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og 

relatere indholdet i faget til udvikling af 

naturvidenskabelig erkendelse  

 

Globalisering:  

 Eleven kan forklare årsager til nationale og globale 

konflikter om kulturforskelle, grænsedragninger og 

ressourcer 

 Eleven har viden om landes interesser, involvering i 

konflikter og konfliktløsning 

 
 
ENGELSK 
 

Mundtlig kommunikation 

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og 

argumentere for egne synspunkter på engelsk 

 

Lytning: 

 Eleven kan forstå varianter af engelsk fra forskellige 

autentiske situationer 

Samtale: 

 Eleven kan indgå i spontane samtaler om forskellige 

emner i et sprog, der passer til situationen 

 Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt samtale 

 

Kultur og samfund:  

Eleven kan agere selvstændigt i internationale 

kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og 

samfundsmæssige forhold 

 

Interkulturel kontakt: 

 Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder 

 

Engelsk som adgang til verden: 

 Eleven kan anvende engelsk som internationalt 

kommunikationsmiddel i forskellige situationer 

 

SAMFUNDSFAG 
 

Politik 

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger 

lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger 

 

International politik: 

 Eleven kan diskutere internationale organisationers 

rolle for konflikt og samarbejde i verden 

 Eleven har viden om internationale organisationer, 

som Danmark deltager i 

 Eleven kan diskutere mål og midler i dansk 

udenrigspolitik 

 Eleven har viden om dansk udenrigspolitik 

 

 

HISTORIE 
 

FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder: 

 Eleven har viden om og kan bruge kanonpunkter til at 

skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse 

 

Kronologi og sammenhæng 

 Eleven har viden om og kan forklare historiske 

forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt 

og globalt 
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Workshop 2: 

flygtninge & migration 

Forestil dig selv at blive tvunget til at forlade dit hjem og alt hvad du nogensinde har kendt. 

Hvis du er heldig og overlever turen, kommer du med stor sandsynlighed til et land, hvor 

befolkningen ikke forstår dig, og du ikke forstår dem. I denne workshop vil vi med research, 

øvelser og debat i fælleskab med eleverne besvare en række spørgsmål: Hvordan skaber vi 

som samfund dialog og interkulturel forståelse? Hvordan kan vi sørge for, at flygtninge og 

migranter bliver set som en ekstra 

ressource og en del af samfundet?  

Vi prøver også at forstå og 

levendegøre de udfordringer, en 

flygtning møder og eleverne vil 

om muligt møde en flygtning. 

Vores erfaring er, at det skaber et 

større engagement og en mere 

nuanceret forståelse hos eleverne.  

 

Workshoppens indhold 

I workshoppen vil vi komme ind 

på flygtningesituationen i Europa 

og flygtningepolitikker blandt 

EU’s lande og se på forskellen på 

en flygtning, asylansøger og 

immigrant . Vi vil se på hvad folk flygter fra og hvor de flygter 

hen, og på hvilken betydning identitet har for mennesker der 

flygter fra deres hjemland. Vil vil også gennem rollespil belyse 

hvordan det er at føle sig ekskluderet fra resten af samfundet og 

at integrere sig i en ny kultur.  

 

Elevernes udbytte og forberedelse 

Eleverne vil gå fra denne workshop med en dybere indsigt i de 

udfordringer, som flygtninge møder og en fornemmelse af 

hvordan disse udfordringer føles på egen krop. De vil få en 

større viden om implikationerne samt fordele og ulemper ved 

de forskellige EU landes flygtningepolitikker. De vil også få en 

bedre forståelse for hvad kultur og identitet betyder i 

integration, og hvad vi som danskere selv kan gøre for at styrke 

integrationen af flygtninge. Vi giver også gerne forslag til 

elevernes forberedelse som fx artikler i New Times, en avis 

skrevet af og om asylansøgere og i Danmark. Filmen”Bye Bye 

Beirut” eller ”Drømmen om Danmark” giver også et skarpt billede af hvordan det er at 

komme til Danmark som ung flygtning.  

To gange har vi holdt symposiet ”In the same boat” for at bidrage til  

en bedre forståelse og konstruktiv dialog omkring flygtningekrisen. I 2016  

lod vi journalister og internationale eskperter i eksil komme til orde. 

I Aalborg Skolevæsen har vi et mål om, 

at alle har mod på at deltage i verden. 

Det mål nås ofte ved at møde verden 

autentisk. For mange elever var 

workshoppen første gang, at de fik et 

ægte møde med udlandet, hvor de reelt 

kommunikerer. Crossing Borders 

bidrager til at styrke elevernes læring 

om globale forhold og giver mulighed 

for perspektivudvidelse frem for at gro 

fast i stereotype holdninger. 

Ann Katrine Rannestad 

Skolekonsulent, Aalborg Kommune 
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Workshop 2: Flygtninge og migration  

Kobling til Fælles Forenklede Mål  

 

Workshoppen kan målrettes elever fra 6. til 10. klasse og 

gennemføres på engelsk eller dansk. Workshoppen er 

oplagt som element i et undervisningsforløb om 

globalisering og arbejdet med følgende kompetence-, 

færdigheds- og vidensmål:  

 

ENGELSK 
 

Mundtlig kommunikation 

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og 

argumentere for egne synspunkter på engelsk 

 

Lytning: 

 Eleven kan forstå varianter af engelsk fra forskellige 

autentiske situationer 

Samtale: 

 Eleven kan indgå i spontane samtaler om forskellige 

emner i et sprog, der passer til situationen 

 Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt samtale 

 

Kultur og samfund:  

Eleven kan agere selvstændigt i internationale 

kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og 

samfundsmæssige forhold 

 

Interkulturel kontakt: 

 Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder 

 

Engelsk som adgang til verden: 

 Eleven kan anvende engelsk som internationalt 

kommunikationsmiddel i forskellige situationer 

 

 

HISTORIE 
 

Kronologi og sammenhæng 

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik 

forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under 

forskellige forudsætninger 

 

Det lokale, regionale og globale: 

 Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning 

af samfund lokalt, regionalt og globalt 

 Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, 

regionalt og globalt 

 

HISTORIE  fortsat 
 

Historiekanon: FN's Verdenserklæring om 

Menneskerettigheder: 

 Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk 

overblik og sammenhængsforståelse 

 Eleven har viden om kanonpunkter 

 

SAMFUNDSFAG 
 

Politik 

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger 

lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger 

 

Politiske partier og ideologier: 

 Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske 

udsagn og beslutninger 
 

Medier og politik: 

 Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at 

påvirke den politiske dagsorden og beslutninger 

 

International politik: 

 Eleven kan diskutere internationale organisationers 

rolle for konflikt og samarbejde i verden 

 Eleven har viden om internationale organisationer, 

som Danmark deltager i 

 Eleven kan diskutere mål og midler i dansk 

udenrigspolitik 

 Eleven har viden om dansk udenrigspolitik 

 

Sociale og kulturelle forhold 

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og 

kulturelle sammenhænge og problemstillinger 

 

Kultur: 

 Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer 

og grupper 

 Eleven har viden om kulturel globalisering 

 
Social differentiering 

 Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i 

verden med begreber og data 
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Workshop 3: 

europa og demokrati  

Det EU, der skulle sikre freden og demokratiet er under pres. Hvor fællesskabet før skulle 

binde os sammen, og forhindre nye konflikter, er EU nu, ifølge nogen, selv årsagen til 

konflikten. Vi lever i en verden med øget økonomisk samhandel, vidensdeling og magt, der 

udøves på tværs af nationale landegrænser. I takt med en stigende global integration ser vi 

øgede spændinger mellem nationer, ikke kun andre steder i verden, men også herhjemme. 

Globaliseringen har overhalet os og mange kan ikke se værdien i EU og at love laves langt 

væk fra ens hjemland. Hvad der før var den rigtige vej frem stiller vi nu spørgsmålstegn ved. 

For hvad skal vi egentligt med 

Europa? Hvad får Danmark ud af at 

være med i EU? Og hvad gør EU for 

den demokratiske proces? Disse og 

mange flere spørgsmål vil 

workshoppen besvare. 

 

Workshoppens indhold 

I workshoppen vil vi se på hvad EU er 

og hvorfor det blev skabt i sin tid, så 

eleverne ser hvad bevæggrundene var 

engang for at lave et fællesskab 

mellem nationer og kan reflektere 

over de strømninger, der sker i de 

europæiske lande i dag. Nogle af de 

spørgsmål vi vil komme ind på er:  

 

 Hvor og hvad er EU? Hvorfor blev det oprettet og hvordan 

bliver EU drevet?  

 Hvorfor er samarbejde vigtigt? Hvad er globalt samarbejde 

og hvordan ser EU’s fremtid ud?  

 Hvad er Danmarks rolle og hvad får vi ud af EU?  

 Demokratiforståelsen – hvad gør EU for/imod demokratiet? 

Hvad er et demokrati? Er der flere forskellige demokratier? 

 

Elevernes udbytte og forberedelse 

I løbet af denne workshop får eleverne en dybere forståelse for 

de forskellige strukturer i det internationale samfund og vi ser 

på EU i en global verden. Eleverne får også indsigt i hvordan 

EU påvirker Danmark og vores hverdag. Gennem interaktive 

læringsmetoder forventer vi at engagere eleverne, så de styrkes 

i at lave reflekterede analyser af komplekse samfundsmæssige 

emner. Vi kommer også gerne med forslag til forberedelse for 

denne workshop.  

Ionut Manea fra Rumænien, som har et særligt stort hjerte for 

EU, var frivillig og underviste igennem hele 2016. I 2017 starter 

et nyt team af frivillige fra hele verden op. 

Så afgjort, EU kan være usammen-

hængende og mere teoretisk end 

realtistisk, men kan nogen institution 

hævde at være perfekt? Jeg tror ikke, at 

den Europæiske Union skal være 

fastlåst, men hele tiden skal fornyes; 

Det er en løbende læringsproces. Og EU 

bør i højere grad blive vores sag – en sag 

om frihed til at gøre det vi vil og om 

menneskelig værdighed. 

Ionut Andrei Manea, Rumænien 

Frivillig hos Crossing Borders gennem 

European Volunteer Service 
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Workshop 3 – Europa og demokrati: 

Kobling til Fælles Forenklede Mål  

 

Workshoppen kan målrettes elever fra 7. til 10. klasse og 

gennemføres på engelsk eller dansk. Workshoppen er 

oplagt som element i et undervisningsforløb om 

globalisering og arbejdet med følgende kompetence-, 

færdigheds- og vidensmål:  

 

ENGELSK 
 

Mundtlig kommunikation 

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og 

argumentere for egne synspunkter på engelsk 

 

Lytning: 

 Eleven kan forstå varianter af engelsk fra forskellige 

autentiske situationer 

Samtale: 

 Eleven kan indgå i spontane samtaler om forskellige 

emner i et sprog, der passer til situationen 

 Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt samtale 

 

Kultur og samfund:  

Eleven kan agere selvstændigt i internationale 

kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og 

samfundsmæssige forhold 

 

Interkulturel kontakt: 

 Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder 

 

Engelsk som adgang til verden: 

 Eleven kan anvende engelsk som internationalt 

kommunikationsmiddel i forskellige situationer 

 

 

HISTORIE 
 

Kronologi og sammenhæng 

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik 

forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under 

forskellige forudsætninger 

 

Det lokale, regionale og globale: 

 Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning 

af samfund lokalt, regionalt og globalt 

 Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, 

regionalt og globalt 

 

SAMFUNDSFAG 
 

Politik 

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger 

lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger 

 

Det politiske system, retsstat og rettigheder 

 Eleven kan diskutere sammenhænge mellem 

demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for 

borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et 

demokrati og menneskerettigheder mv.) 

 

Politiske partier og ideologier: 

 Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske 

udsagn og beslutninger 
 

EU og Danmark: 

 Eleven har viden om hovedtræk i EU's udvikling og 

beslutninger i EU 

 Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske 

problemstillinger i forhold til EU 

 Eleven har viden om politiske problemstillinger inden 

for EU 
 

International politik: 

 Eleven kan diskutere internationale organisationers 

rolle for konflikt og samarbejde i verden 

 Eleven har viden om internationale organisationer, 

som Danmark deltager i 
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Workshop 4: 

FNs verdensmål  

’Den mest ambitiøse plan for klodens fremtid 

nogensinde’ er blot nogle af ordene sagt om FN’s 

verdensmål, der sigter på at fjerne al fattigdom i 

verden inden 2030. De er udviklet på baggrund af de 

otte Millenium Development Goals, som blev søsat af 

FN i 2000 som fælles mål for NGO’er, regeringer og 

internationale aktører i kampen for verdens svageste i 

en tid hvor mangel på strategi hæmmede 

udviklingsarbejdet. De nye verdensmål har også til 

formål at skabe et bæredygtigt samfund og fokuserer 

nu på os alle, ikke kun de fattigste. Vi skal alle løfte 

vores del af byrden og gøre verden lige for alle. Men 

en ting er at blive enige om så store målsætninger, 

noget andet er at realisere dem. Første skridt er at øge 

kendskabet til målene og fortælle hvorfor de er 

vigtige for vores samfund.  

 

Workshoppens indhold 

Med denne workshop ser vi sammen med eleverne 

nærmere på de 17 målsætninger: Hvad ønsker FN at 

opnå med disse bæredygtigshedsmål? Og hvad har de 

taget med fra de forrige mål? Workshoppens fokus-

punkter er først en præsentation af verdensmålene. 

Her kommer vi bl.a. ind på hvorfor der er tilføjet ni ekstra mål, 

hvilke mål der er gjort mere specifikke og hvilken hensigt FN 

har med de nye mål. Det andet hovedfokus er refleksion og 

analyse af målene. Gennem forskellige øvelser og opgaver vil 

eleverne få større kendskab til målene, og vil kunne fremlægge 

og diskutere hvilke mål de selv synes er de vigtigste eller mest 

nødvendige at opfylde. Og de vil kunne se sammenhængen 

mellem de forskellige mål. Derudover vil workshoppen også 

komme ind de politiske strukturer på internationalt plan. F.eks. 

vil vi se på hvordan regeringer, virksomheder, NGO’er og 

IGO’er bliver nødt til at arbejde sammen for at nå målene, da 

det bliver svært at gøre det alene.  

 

 

Elevernes udbytte og forberedelse 

Der findes forskellige muligheder for forberedelse afhænging af 

klassetrin. I de yngste klasser vil vi give et forslag til 20 gloser 

på engelsk som eleverne skal kunne forstå og udtale, mens de ældre klasser fx kan forberede 

sig ved at læse en af os valgt artikel.  

På en skole i Fredensborg Kommune faciliterede  

vi en workshop om FNs verdensmål som indgik i  

skolens temauge ”Global Days” 

Det var sjovt og anderledes at blive 

undervist om de 17 nye verdensmål og 

rigtig spændende at høre dem fortælle 

om de lande de kom fra som var 

Kroatien, Spanien, Polen, Rumænien og 

Ukraine. Underviserne var også ret 

sjove, de fik os fx til at sige slikbutik på 

polsk. Er også sikker på at Winnie, vores 

engelsklærer, var godt tilfreds med at vi 

fik talt så meget engelsk. 

Magnus, 6. klasse  

Fredensborg Skole 
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Workshop 4 – FNs verdensmål: 

Kobling til Fælles Forenklede Mål  

 

Workshoppen kan målrettes elever fra 6. til 10. klasse og 

gennemføres på engelsk eller dansk. Denne workshop kan 

målrettes elever helt ned til 6. klasse. I de yngre klasser 

vil fokus mest være på selve målene og i de ældre klasser 

vil tyngden være på de politiske strukturer på 

internationalt plan. Workshoppen er oplagt som element i 

et undervisningsforløb om globalisering og arbejdet med 

følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål:  

 

ENGELSK 
 

Mundtlig kommunikation 

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og 

argumentere for egne synspunkter på engelsk 

 

Lytning: 

 Eleven kan forstå varianter af engelsk fra forskellige 

autentiske situationer 

Samtale: 

 Eleven kan indgå i spontane samtaler om forskellige 

emner i et sprog, der passer til situationen 

 Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt samtale 

 

Kultur og samfund:  

Eleven kan agere selvstændigt i internationale 

kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og 

samfundsmæssige forhold 

 

Interkulturel kontakt: 

 Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder 

 

Engelsk som adgang til verden: 

 Eleven kan anvende engelsk som internationalt 

kommunikationsmiddel i forskellige situationer 

 

SAMFUNDSFAG 
 

Politik 

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger 

lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger 

 

International politik: 

 Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle 

for konflikt og samarbejde i verden 

 

 

 

SAMFUNDSFAG  fortsat 
 

Økonomi 

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger 

og handle i forhold til egen økonomi og 

samfundsøkonomien 

 

Økonomisk vækst og bæredygtighed: 

 Eleven kan redegøre for problemstillinger og 

muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk 

vækst 

 Eleven har viden om bæredygtig udvikling og 

økonomisk vækst 

 Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem 

innovation og økonomisk vækst 

 Eleven har viden om økonomisk konjunkturudvikling 

og innovation 

 
 
GEOGRAFI 
 
Perspektivering:  

Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og 

relatere indholdet i faget til udvikling af 

naturvidenskabelig erkendelse  

 

Jordkloden og dens klima: 

 Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og 

kulstofs kredsløb 

 Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og 

kulstofs kredsløb 

 Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til 

klimaændringer og global opvarmning 

 Eleven har viden om aktuelle klimaproblemtikker, 

klimateorier og klimamodeller 

 

Globalisering: 

 Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et 

bæredygtigt samfund 

 Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og 

kulturel bæredygtighed 

 Naturgrundlag og levevilkår: 

 Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af 

naturgrundlagets udnyttelse 

 Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige 

konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget  

 

Workshop 5: 
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grønt iværksætteri  

i globalt perspektiv 

Befolkningstilvækst, forbrug, forurening og klimaforandringer udfordrer vores planet og de 

økosystemer, vi som mennesker lever og er afhængige af. Faktisk ville det kræve hele fem 

jordkloder, hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som os i Danmark. Til 

gengæld kan vi som iværksættere, aktive medborgere og innovative medarbejdere gøre en 

stor forskel. I Nordeuropa er vi i front med 

mange nye bæredygtige løsninger. Det 

handler om at opdage og handle på de grønne 

muligheder, og om at skabe noget af så tilpas 

stor en værdi for andre, at man kan skabe sit 

eget job, og derved give ungdoms-

arbejdsløsheden baghjul. 

 

Workshoppens indhold 

Første skridt for enhver entreprenør er en 

grundlæggende forståelse for både den nære 

omverden og udviklingen globalt. Vi lægger 

derfor ud med at se på globale trends og 

udfordringer omkring ressourceforbrug og forurening. Vi engagerer herefter eleverne med en 

aktivitet, der sætter spot på fordelingen af klodens ressourcer og forskellige nationers rolle i 

udviklingen. Vi tager også en diskussion om ansvar og konsekvenser for Danmark som 

nation. Workshoppen levendegør dernæst de fire dimensioner inden for innovation og 

entreprenørskab – omverdensforståelse, kreativitet, personlig indstilling og handling – med 

eksempler fra virkelighedens verden. Vi ser på betydningen af diversitet for iværksætteres 

innovationskraft og vi ser på hvordan iværksættere både på 

vores egne og andre breddegrader skaber produkter, 

serviceydelser og projekter, der bidrager til at løse 

udfordringerne og skabe en mere bæredygtig verden.  

 

Elevernes udbytte og forberedelse 

Eleverne får viden og inspiration fra virkelighedens 

iværksættere i ordets bredeste forstand og workshoppen er 

velegnet fx i et tværfagligt forløb med fokus på innovation og 

entreprenørskab eller i et fællesfagligt undervisningsforløb i 

naturfag. Som forberedelse/opfølgning kan eleverne fx se 

Copenhagen Film Companys dokumentar There will be water 

om Mellemøstens vandmangel og iværksætteri i international 

skala.  

Woodliving i Nordsjælland startede med langborde af gamle 

gulvbrædder og har i dag succes med forskellige møbler af genbrugstræ 

Woodliving i Nordsjælland er et eksempel på en grøn 

iværksæstter, der har succes med at lave langborde og andre 

møbler af genbrugstræ 

Det var en fin workshop om 

iværksætteri, som tog udgangspunkt i 

elevernes virkelighed og så tog os med 

ud i verden, hvor vi så på gode og 

bæredygtigte ideer. Eleverne blev 

inddraget på en aktiv og lærerig måde. 

Dette gjorde, at interessen blev holdt 

hele vejen. Nu har vi set elevernes 

fremlæggelse af deres projekter, og der 

er ingen tvivl om, at jeres workshop har 

inspireret dem. Tusind tak fra team 6. 

Maj-Britt Dardecker,  

Fredensborg Skole 
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Workshop 5 – Grønt iværksætteri i globalt perspektiv:  

Kobling til Fælles Forenklede Mål  

  

Workshoppen kan målrettes elever fra 6. til 10. klasse og 

gennemføres på engelsk eller dansk. For yngre klasser vil 

iværksættere i lokalområdet være mest i fokus, mens 

ældre møder mere international tyngde. 

 

Workshoppen er oplagt som element i et bredt tværfagligt 

undervisningsforløb med fokus på innovation og 

entreprenørskab - eller i et tværfagligt 

undervisningsforløb i naturfag – der arbejder med 

følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål:  

 

INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB 
 

Handlingsdimensionen:  

 Eleverne kan samarbejde målrettet med klassekamme-

rater og har en forståelse af forskellen på venskaber, 

kammerater og netværk. 

 Eleverne kan forholde sig til egne roller i samarbejds-

relationer.  

 

Kreativitetsdimensionen: 

 Eleverne kan eksperimentere med opgaver og udfor-

dringer, arbejde vedholdende og improvisere med brug 

af forhåndenværende ressourcer. 

 

Omverdensforståelsesdimensionen: 

 Elevernes har forståelse af privat- og 

virksomhedsøkonomi og har viden om 

samfundsøkonomi, marked og erhvervsliv. 

 Eleverne kan forholde sig til etiske problemstillinger i 

både lokale, nationale og globale sammenhænge. 

 

Personlig indstilling: 

 Eleverne har forståelse for egne ressourcer og tro på 

egne evner i forhold til alene eller sammen med andre at 

kunne iværksætte aktiviteter eller løse opgaver uden en 

klart defineret løsning. 

 Eleverne kan forstå og acceptere usikkerhed og risiko i 

forbindelse med løsning af opgaver og udfordringer og 

kan overkomme modstand i den forbindelse. 

 Eleverne kan acceptere egne og andres fejl og kan 

anvende disse som grundlag for læring. 

 Eleverne kan formulere håb og drømme for fremtidige 

livs-, uddannelses-, erhvervs- og karrieremål og give 

eksempler på veje til at opfylde disse. 

GEOGRAFI 
 
Perspektivering:  

Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og 

relatere indholdet i faget til udvikling af 

naturvidenskabelig erkendelse  

 

Jordkloden og dens klima: 

 Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og 

kulstofs kredsløb 

 Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og 

kulstofs kredsløb 

 Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til 

klimaændringer og global opvarmning 

 Eleven har viden om aktuelle klimaproblemtikker, 

klimateorier og klimamodeller 

 

Globalisering: 

 Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et 

bæredygtigt samfund 

 Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og 

kulturel bæredygtighed 

 Naturgrundlag og levevilkår: 

 Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af 

naturgrundlagets udnyttelse 

 Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige 

konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget  

 

 

SAMFUNDSFAG 
 

Økonomi 

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger 

og handle i forhold til egen økonomi og 

samfundsøkonomien 

 

Økonomisk vækst og bæredygtighed: 

 Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder 

vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst 

 Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk 

vækst 

 Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem innovation 

og økonomisk vækst 

 Eleven har viden om økonomisk konjunkturudvikling og 

innovation 

 
 

Workshop 6: 

klimaet og vores jord  

“Af alle de umiddelbare udfordringer, vi samles for at tage fat i denne uge - terrorisme, 

ustabilitet, ulighed, sygdom - er der et spørgsmål, der vil definere konturerne af dette 

århundrede mere dramatisk end noget anden, og det er den voksende trussel fra et skiftende 
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klima" blev sagt af USA's tidligere president Barack Obama på FN’s klimatopmøde tilbage i 

2014. Og det er ganske vist uanset at nogle mener noget andet. Klimaet og verden omkring os 

forandrer sig, og det er ikke kun Grønland i nord eller tropiske øer i Syd, der står over for en 

ny virkelighed. Også vores nære omgivelser er i forandring. I Danmark er fx skovene 

omkring os i forandring, fordi træarter som fx 

elm og bøg ikke længere trives i samme grad som 

før. Ekstremt vejr med oversvømmelser til følge 

og længere perioder uden nedbør ses oftere end 

før og udfordrer også lokalsamfundet på 

forskellig vis.  

 

Workshoppens indhold 

Workshoppen består af enkle og interaktive 

øvelser i grupper og tilpasset klassens 

vidensniveau og færdigheder. Vi starter ud med 

en præsentation, der giver eleverne en fælles 

viden og kendskab til begreber og 

klimaproblematikker. Dernæst ser vi på hvilke 

alternativer vi har og hvad vi kan gøre. Hvis vi fx 

ikke skal bruge plastikposer, hvad skal vi så 

bruge? Sidst vil vi vise eksempler fra det 

virkelige liv om, hvad der kan gøres for en 

transformation til en mere bæredygtig verden 

herunder ren energi, grønne løsninger, mindre madspild, deleøkonomi, grønne byer, cykling 

etc. 

 

Elevernes udbytte 

Eleverne vil få viden og indsigt om klimaudfordringer, hvordan drivhusgasser påvirker 

klimaet og hvorfor og vil lære forskellen på naturlige og menneskeskabte klimaændringer. De 

vil få indblik i årsager og konsekvenser af af den globale opvarmning, herunder de sociale og 

miljømæssige konsekvenser, og de vil få indsigt i muligheder og løsninger. Vi taler også om 

aktuelle klimaspørgsmål, klimateorier og klimamodeller og ser på kriterierne for økologisk, 

økonomisk og kulturel bæredygtighed. Lærerne får efter workshoppen materialer, som de kan 

bruge som opfølgning. Hvis flere klasser eller skoler inden for en kommune gennemfører 

workshops inviteres alle elever til en fælles workshop for at dele læringsresultater.  
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Workshop 6 – Klimaet og vores jord: 

Kobling til Fælles Forenklede Mål  

 

Workshoppen kan målrettes elever fra 6. til 10. klasse og 

gennemføres på engelsk eller dansk. Denne workshop kan 

målrettes elever fra 8. klasse og op. Workshoppen er 

oplagt som element i et undervisningsforløb om 

globalisering og arbejdet med følgende kompetence-, 

færdigheds- og vidensmål:  

 

ENGELSK 
 

Mundtlig kommunikation 

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og 

argumentere for egne synspunkter på engelsk 

 

Lytning: 

 Eleven kan forstå varianter af engelsk fra forskellige 

autentiske situationer 

Samtale: 

 Eleven kan indgå i spontane samtaler om forskellige 

emner i et sprog, der passer til situationen 

 Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt samtale 

 

Kultur og samfund:  

Eleven kan agere selvstændigt i internationale 

kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og 

samfundsmæssige forhold 

 

Interkulturel kontakt: 

 Eleven kan agere i spontane internationale kulturmøder 

 

Engelsk som adgang til verden: 

 Eleven kan anvende engelsk som internationalt 

kommunikationsmiddel i forskellige situationer 

 

 

 

 

SAMFUNDSFAG 
 

Politik 

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger 

lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger 

 

International politik: 

 Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle 

for konflikt og samarbejde i verden 

 

 

GEOGRAFI 
 
Perspektivering:  

Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og 

relatere indholdet i faget til udvikling af 

naturvidenskabelig erkendelse  

 

Jordkloden og dens klima: 

 Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og 

kulstofs kredsløb 

 Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og 

kulstofs kredsløb 

 Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til 

klimaændringer og global opvarmning 

 Eleven har viden om aktuelle klimaproblemtikker, 

klimateorier og klimamodeller 

 

Globalisering: 

 Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et 

bæredygtigt samfund 

 Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og 

kulturel bæredygtighed 
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Talentprogram: 

great debate camp 

Great Debate Camp er et talentprogram faciliteret af Crossing 

Borders, hvor talentfulde elever fra forskellige skoler (fx i en 

kommune) lærer at debattere og tale offentligt om vigtige 

globale temaer som fx miljø, sociale medier og globalisering. 

Programmet motiverer således til globalt udsyn, fremmer 

selvtilliden, inspirerer til aktivt borgerskab og hjælper eleverne 

til at formulere populære synspunkter i fx aktuelle debatter. 

Igennem hele camp’en, der typisk forløber over en weekend, 

undervises eleverne i retorik og udvikler deres debatteknik og 

præsentations- og talefærdigheder. Programmet gennemføres 

samtidigt på engelsk, så elevernes talefærdigheder på engelsk 

også trænes. Den sociale dimension er også en vigtig del af 

programmet. Sidste dag konkurrerer de tre bedste taler i finalen 

om førstepræmien, som forældrene også inviteres til, og som 

afslutning får alle deltagere et diplom med hjem.  

 

 

Day 1 – Friday afternoon Day 2 – Saturday all day Day 3 – Sunday morning 

 Arrival and check in. 

 Welcome opening. 

 Speeches by Garba Diallo, 

Director Crossing Borders 

 Icebreakers and energizers. 

 Introduction to rethoric. 

 Dinner. 

 Activity (Depending on who´s 

at the Debate) 

 Film “The Great Debaters” 

(optional) 

 

 Breakfast 

 How to use your voice in a debate 

 Introduction of form and topic 1 

 Debate preparation 

 First Debate Round (topic 1) 

 Lunch 

 Second Debate Round (topic 1) 

 Introduction of topic 2 

 First Debate Round (topic 2) 

 Second Debate Round (topic 2) 

 Break 

 Intro to write speeches + writing 

 Presentation of speeches 

 Dinner 

 Concert/Party/Hygge 

 Breakfast 

 Rehearse time. Preparation and 

clean up. 

 Introduction of topic 3 

 Debate Round (topic 3) 

 Presentation of camp + speeches 

 Final Debate 

 Results and feedback (choice of 

winning debate team and speech 

writer) 

 Certificates delivery + Farewell 

  

Great Debate Camp i 

Fredensborg Kommune 

november 2016, hvor elever 

fra seks forskellige skoler 

var samlet på Humlebæk 

Skole 

I Fredensborg Kommune understøtter 

talentholdene de dygtigste af vores 

elever og giver den enkelte mulighed for 

at spejle sig i andre elever, der har 

samme fokus, talent og interesse. 

Gennem samarbejdet om Great Debate 

Camp har jeg opnået stor tillid til 

Crossing Borders kompetencer og 

ambitioner, og kan se, at eleverne 

drager stor fordel af at deltage både på 

et socialt og et fagligt niveau.  

 

Hans Frøslev Jensen 

Skoleleder, Humlebæk Skole 
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Great Debate Camp:  

Kobling til Fælles Forenklede Mål  

 

Talentprogrammet er målrettet talentfulde elever i  

9. klasse og gennemføres udelukkende på engelsk. Der er 

krav om at eleverne ligger på et højt niveau både sprogligt 

og fagligt. Normalt tager vi 2-3 udenlandske elever med 

som deltager på lige fod med danske elever.  

Temaerne for debatter og taler fastlægger vi på forhånd 

og er typisk emner med både stor international tyngde og 

aktualitet.  

 

DANSK 
 
Kommunikation 

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse 

formelle og sociale situationer 

 

Dialog: 

 Eleven kan argumentere og informere 

 Eleven har viden om argumentations- og 

informationsformer 

 Eleven kan analysere samtaler 

 Eleven har viden om retoriske virkemidler, 

talehandlinger og positionering 

 Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog 

 Eleven har viden om demokratisk dialog 

 

Sprog og kultur: 

 Eleven kan kommunikere aktivt i forskellige sproglige 

og kulturelle situationer i en globaliseret verden 

 

Krop og Drama: 

 Eleven kan bruge kroppen som udtryk 

 Eleven har viden om krop og identitet 

 Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset 

kommunikationssituationen 

 Eleven har viden om kropslige og retoriske 

virkemidler 

 Eleven kan analysere eget og andres kropssprog 

 Eleven har viden om sammenhæng mellem 

situation, kultur og kropssprog 
 

SAMFUNDSFAG 
 

Politik 

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger 

lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger 

 

Det politiske system, retsstat og rettigheder 

 Eleven kan diskutere sammenhænge mellem 

demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for 

borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et 

demokrati og menneskerettigheder mv.) 

 

Politiske partier og ideologier: 

 Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske 

udsagn og beslutninger 
 

Medier og politik: 

 Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at 

påvirke den politiske dagsorden og beslutninger 

 

Sociale og kulturelle forhold 

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og 

kulturelle sammenhænge og problemstillinger 

 

Social differentiering 

 Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i 

verden med begreber og data 
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rent praktisk  

 Vi tilbyder både hel- og halvdagsworkshops. En hel dag varer maksimalt 7 timer, og en 

halv dag maksimalt 3 timer.  

 Alle workshops er som udgangspunkt på engelsk, men kan også gennemføres på dansk. 

Workshops kan afholdes enten hos os i Humlebæk eller på selve skolen. 

 Vi tilpasser vores workshop til det klassetrin vi underviser. Undervisning til en 9. klasse 

vil fx have et højere fagligt niveau end undervisning til en 6. klasse.  

 Vores tommelfingerregel er, at eleverne får mest ud af en workshop, hvis der ikke er 

mere end 50 elever pr. workshop.  

 Brochuren her kan også findes på http://crossingborders.dk/skole 

 

 

priser & medlemskab  

Personligt medlemskab  

Et personligt medlemskab er for alle, der gerne vil støtte op om os som NGO og deltage gratis 

i forskellige tilbud. For elever/studerende er prisen 75 kr. årligt og for færdiguddannede og 

andre voksne er prisen 150 kr. årligt.  

 

For medlemsskoler/-kommuner gælder følgende priser:  

Medlemskab koster 1.000 kr. årligt per skole eller kommune og giver mulighed for gratis at 

deltage i forskellige events og vores internationale projekter.  

Pris for halvdagsworkshop 1.500 kr. + transport og en heldagsworkshop 2.500 kr.+ transport  

Temadage og talentprogrammet aftales særskilt.  

Vi laver også altid gerne et skræddersyet tilbud efter den enkelte kommunes eller skoles 

behov og hvor vi sammen fastsætter det rette mix af workshops, temadage og aktiviteter.  

 

For ikke-medlemsskoler gælder følgende priser:  

Pris for halvdagsworkshop 3.000 kr.+ transport og en heldagsworkshop 5.000 kr. + transport  

 

OBS! Eventuelle overnatningsomkostninger for vores undervisere oven i prisen. 

 

 

kontakt  

For mere information og booking, kontakt venligst vores kontor på 

telefon: 21639432 eller send en e-mail: skole@crossingborders.dk  

  

http://crossingborders.dk/skole
mailto:skole@crossingborders.dk
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