
 
Kære Samfundsfagslærere ved skolerne i Skanderborg Kommune 
 

Mandag d. 18. september fra kl 08.00 til kl 12.00 afholder vi et arrangement for 

samfundsfagslærerne i Skanderborg kommune om hvad der sker i udviklingen af de danske kommuner 

generelt med særligt fokus på udviklingen af kommune 3,0 begrebet, som det er formuleret i 

Skanderborg. 

 

Arrangementet er et led i det projekt ’Hvem er kommunen?’ som retter sig mod at lære 8.-9- klasses 

eleverne, der 15 årige skal i gang med at bruge NemId, digital post og forskellige 

selvbetjeningsløsninger på egen hånd. Projektet har kørt i ’test’ på Niels Ebbesen skolen og på Stjær 

skolen i en periode. 

 

Formiddagen indledes med oplæg af borgmester Jørgen Gaarde og kommunaldirektør Lisbeth Binderup, 

som vil gøre rede for de lokale udviklingsspor.  

Efterfølgende skal vi høre et oplæg fra cand scient pol., ph.d. Signe Blaabjerg Christoffersen, som er 

ansat i KL og som netop er i gang med at skrive en bog om demokrati for gymnasiet, komme med et 

oplæg. Signe vil komme omkring både demokrati og den generelle udvikling i kommunerne. 

Afsluttende lægges der op til gruppediskussioner lærerne imellem. 

 

Arrangementet afholdes i byrådssalen på Skanderborg Kommunes nye rådhus, Fælleden. 

 

Tilmelding senest 7/9 til gunna.groen@skanderborg.dk 

 
Vi ser frem til en god formiddag! 

 

 

Program 

 

08.00-09.30: Lisbeth Binderup, Kommunaldirektør og Jørgen Gaarde, borgmester   

Om Skanderborg Kommune og Kommune 3,0 

 

09.30-09.45: Formiddagskaffe og rundstykker 

 

09.45-10.30 Signe Blaaberg Christoffersen, Cand Scient pol. og ph.d.  

Om udviklingen af kommunerne og demokratibegrebet netop nu. 

 

10.30-10.45 Præsentation af to undervisningstilbud fra projektet ”Hvem er Kommunen?”. Se 

næste side. 

 

10.45-11.00: Pause 

 

11.00- 12.00 Efterfølgende diskussion og debat om perspektiver for undervisningen i 

samfundsfag 

 
 



 

OBS! Tilbud til alle folkeskoler i Skanderborg Kommune. 

 
 

Af hensyn til jeres planlægning af skoleåret 2017/18 vil vi gøre opmærksom på disse to 

undervisningstilbud målrettet samfundsfag i 9. klasse: 

 

Kommunens og Byrådets opgaver 
Tilbydes fra 1/11 2017. 

 

Eleverne bliver præsenteret for en kommunalpolitisk problemstilling, de skal forholde sig til. 

Vi håber at få et medlem af Ungdomsrådet og et Byrådsmedlem til at præsentere 

problemstillingen på en lille film, som bliver startskuddet til et forløb, der strækker sig over 

ca. 4 uger (de tre første uger kun i samfundsfagstimerne, den sidste uge vil optimalt set have 

projektugekarakter). 

Inden forløbet skal eleverne have modtaget undervisning i De politiske ideologier, Det 

kommunalpolitiske system og Velfærdssystemet).  

For nærmere oplysninger kontakt: trine.aslaug.hansen@stjaerskolen.dk eller 

gunna.groen@skanderborg.dk)  

 

 

NemId og Digital Post. 
Tilbydes i marts 2018, datoer for besøg på Fælleden følger senere. 

 

Et par elever fra hver klasse besøger Fælleden, hvor de vil blive rustet til at undervise deres 

klassekammerater i NemId og Digital Post. 

Der skal afsættes et par timer til besøget på Fælleden samt et par timer til efterfølgende 

undervisning af klassekammeraterne ”hjemme” på skolen.  

For nærmere oplysninger: kontakt gunna.groen@skanderborg.dk 

 

 

 

 

 

Projektet ”Hvem er kommunen” står bag de to undervisningstilbud, som vil blive præsenteret 

nærmere ved arrangementet den 18/9. 

 

Vi sender besked til alle kommunens folkeskoler, når tilbuddene ligger klar på 

minuddannelse.dk 
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