
Folkemøde på Møn
Blandt meget andet, er folkemøder med til at skabe en politisk bevidsthed hos 
vores unge mennesker.

Det var en berigende ople-
velse af være med på Folke-
mødet i Stege – ikke blot for 
de voksne, men også for de 
elever, der var med – det la-
der vi også en af de unge selv 
fortælle om i artiklen.

Den 23. og 24. august 2019 var der Fol-

kemøde i Stege på Møn. Jeg havde året 

før, lidt hovsa-agtigt, været med min 

8. klasse til folkemøde og havde trans-

porteret klassen med det offentlige fra 

Nakskov og til Stege.

Folkemødet var gået "nt, men vi 

voksne havde en ultralang dag, og ef-

ter mødet "k jeg fat i Lisse Lotte Lange, 

der er med til at arrangere Folkemø-

det, og brokkede mig i lange sætnin-

ger både over det offentlige og over, 

at der ikke kunne arrangeres busser, 

da et folkemøde er med til at skabe 

en politisk bevidsthed hos vores unge 

mennesker.

Festival uden musik

Lolland Kommunes folkeskoler starter 

efter sommerferien midt i august må-

ned. Da vi landede en uge før eleverne 

på skolen, "k jeg så igen skrevet til Lisse 

Lotte Lange i håb om, at der måske 

kunne "ndes en løsning på problemet.

I samme åndedrag skal nævnes, at 

en kollega og jeg prøvede at booke Lol-

land Kommunes kulturtjenestes bus. 

Desværre med et afslag.

Nogle dage før, vi skulle på folke-

møde, "k jeg en bekræftelse både fra 

direktionen i Lolland Kommune og fra 

Lisse Lotte Lange, at der var busser til 

folkeskoleelever fra udskolingen, hvor 

de voksne ønskede, at elever skulle med 

til folkemødet. 

Så var det ellers med at få arrange-

ret presse, SoMe-kommunikation på 

kommunen og ikke mindst få informe-

ret elever og forældre om madpakker, 

drikkelse, lommepenge og ikke mindst 

fornuftigt tøj. 

Så landede vi om fredagen i Stege 

efter en skøn bustur, og så langt øjet 

rakte, var der mennesker, bannere og 

boder. Det var nærmest som en slags 

festival uden musik og druk.

Vi havde aftalt to hovedoplæg og 

ellers snakket om et tredje. Det ene op-

læg var den nye undervisningsminister, 

der sammen med MF Jakob Mark skulle 

tale om folkeskolen. De to var dygtige 

oplægsholdere, som vakte elevernes 

begejstring.

Særligt hørte vi voksne #ere elever 

snakke om, at undervisningsministeren 

brugte sig selv som eksempel på, at alle 

ikke skal gå en lige vej, men kan gå #ere 

veje i livet, og at der ikke er ”endelige” 

løsninger.

Aktive unge mennesker

Debatten handlede om folkeskolen, og 

særligt diskussionen om Nationale tests 

og kortere skoledage var noget, der 

blev snakket videre om efter oplægget 

på Kirkepladsen. Flere nævnte dog, at 

de syntes, de to politikere var for enige, 

og efterlyste nogle andre politikere, der 

ikke var helt så enige.

Det andet oplæg, vi hjemmefra 

havde aftalt, var et "nt oplæg om unge 

og alkohol. De unge selv var aktive og 

spurgte ind til mange ting, men var 

overordnet ikke helt tilfredse med ind-

læggene. De savnede nuancer i det, der 

blev sagt, hørte vi #ere sige.

Det blev blandt #ere emner diskute-

ret, hvorfor tallet for, hvor ofte man er 

fuld, er tre gange så højt i Danmark som i 

Sverige. Flere af oplægsholderne syntes, 

det var ”ok”, at danske unge oftere var 

fulde end de svenske tilsvarende unge, 

hvilket eleverne var overrasket over.

Derefter blev eleverne sluppet fri, 

indtil vi skulle mødes. De nød de mange 

informationsboder, og både skorstens-

fejerboden, sexualoplysning og hjem-

meværnets boder var populære, lige-

som en gruppe elever også "k scoret 

sel"e med det lokale folketingsmedlem. 

Bagefter gik turen hjemad med 

trætte, men glade elever, der havde 

nydt både oplæg, boder og ikke mindst 

alle de mange andre unge mennesker. 

Der blev både udvekslet snaps og andet 

godt den dag.

Mange boder og dertil debat

Om turen skriver Laura Lantz fra 9.a på 

Fjordskolen, Byskoleafdelingen i Nak-

skov:

Vores klasse skulle fredag morgen 

klokken 7.20 mødes ved svømmehallen i 

Nakskov. Vi kørte mod Møn, da klokken 

var 7.30, og ankom omkring klokken 9.

Jeg gik sammen med nogle piger fra 

min klasse. Vi gik gennem gågaden og 

kiggede på de mange spændene boder, 

der var. Der var rygeboder, ”hvad kan 

man blive”-boder, klimaboder og sex-

boder m.v.

Vi deltog i en quiz om sexsygdomme 

og cyklede os til en smoothie med suge-

rør i munden, så vi kunne mærke, hvor 

svært det er at være hverdagsryger. Vi "k 
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