
 

Vil dere være med på et internasjonalt prosjekt for videregående skoler? 

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) lanserer i samarbeid med POLIN Museum prosjektet «Fighting anti-
Semitism, xenophobia, and racism now!» og inviterer herved norske videregående skoler til å søke om 
deltakelse skoleåret 2021-22! Prosjektet er finansiert av EØS-midler. 
 

Hva får dere være med på? 

- Tre-dagers internasjonal samling i Oslo og på Utøya (22-24. september 2021) 

- Lokal prosjektperiode (oktober 2021 – april 2022) 

- 2-dagers internasjonal oppfølgingssamling på Utøya (27-29. april 2022) 

 

Bakgrunnen for og målsetningen med prosjektet 

I løpet av de siste tiårene har vi sett en økning i støtte til populistiske og anti-demokratiske bevegelser i hele 

Europa. I noen land sitter de allerede ved makten, mens i andre får liknende bevegelser økende fotfeste både i 

og utenfor den politiske arenaen. Hvilke linjer kan trekkes mellom historiske hendelser, som terrorangrepene 

22. juli 2011, og disse utfordringene? Hvilken innvirkning har den pågående utviklingen på språkbruk og 

retorikk, både i det offentlige og private ordskiftet? Hvilken rolle spiller konspirasjonsteorier? Og ikke minst – 

hvordan kan unge mennesker i dag være med på å styrke demokratiske verdier og fremme et inkluderende 

samfunn? 

I løpet av prosjektet vil elever og lærere fra videregående skoler i Norge og Polen få muligheten til å møte folk 

med ulike meninger og perspektiver, og lære mer om og utforske noen av spørsmålene over. Begge samlingene 

vil innebære aktiv (muntlig) deltakelse både på norsk og engelsk.  

Målsetningen med prosjektet er knyttet til kompetansemål i både norsk, engelsk og samfunnsfag, og er blant 

annet at deltakerne skal 

- Styrke evnen til kritisk refleksjon rundt sammenheng mellom ulike verdier og språkbruk  

- Styrke ferdigheter til å håndtere ulike meninger og verdisyn 

- Styrke ferdigheter til å se sammenhengen mellom historiske hendelser og dagens utvikling og 

utfordringer 

- Styrke ferdigheter og motivasjon til å fremme inkluderende arenaer for samtale om sensitive og/eller 

kontroversielle temaer 

 

Om Utøya 

Utøya har i flere tiår vært et viktig sted for ungdomsengasjement. I 2011 var det åsted for et terrorangrep 

rettet mot politisk engasjert ungdom. 69 mennesker ble drept på og rundt øya, og mange ble såret. I etterkant 

har mye av arbeidet med Utøya handlet om å komme tilbake til øya på en måte som både ivaretar minnene 

etter de som ble drept, omsorg for de etterlatte og berørte, lære om hendelsen, og samtidig åpne opp for nytt 

liv og engasjement. Det har blant annet resultert i etableringen av læringssenteret Hegnhuset og 

Demokrativerksted – hvor Utøya og Wergelandsenteret samarbeider om et omfattende program med 

aktiviteter og ressurser for elever, lærere og ungdom.  

Deltakere på EWCs aktiviteter på Utøya lærer om hva som skjedde 22. juli, og hvordan denne hendelsen er 

relevant for ungdom i dag. De lærer også om hvordan de selv kan bidra til å styrke de demokratiske verdiene 

som ble angrepet den dagen for 10 år siden. 

 

Hvordan foregår det? 

1) I september 2021 (uke 37) møtes alle deltakerne – både de norske og de polske – til et felles 

nettbasert introduksjons-/oppstartsmøte 

https://theewc.org/
http://www.polin.pl/
https://www.utoya.no/laeringssenteret
https://demokrativerksted.no/


2) 22-24. september møter de norske deltakerne i Oslo, før de drar videre til Utøya. Se utkast til program 

på siste side. 

NB: Deler av programmet vil foregå på engelsk og i samarbeid med de polske deltakerne, som befinner 

seg i Warszawa.  

3) I etterkant av septembersamlingen ønsker vi at elevene skal gjennomføre aktiviteter på skolen 

og/eller i sitt lokalmiljø – med medelever, med lærere eller med andre grupper.  

4) 27-29. april 2022 samles både de norske og polske deltakerne på Utøya for utveksling av erfaringer 

 

Hvem kan delta? 

Prosjektet vil bestå av deltakere fra fem videregående skoler i Norge og fem skoler fra Polen. 

Videregående skoler fra hele Norge1 inviteres til å søke, gitt følgende forutsetninger 

- Hver skole deltar med en gruppe på fire personer: en lærer og tre elever2 

- Både lærer og elever ønsker å bidra aktivt på samlingene og i den lokale prosjektperioden 

- Alle deltakerne har mulighet til å være med på alle de tre delene av prosjektet3 

- Skoleledelsen er informert om og støtter/gir rom for at det kan arbeides med tematikken i den lokale 

prosjektperioden 

- Alle deltakerne har et nivå av engelskferdigheter som gjør at de kan samarbeide og kommunisere med 

de polske deltakerne uten store problemer 

Merk at vi vil prioritere elever som går andre året på vgs i skoleåret 2021-22.  

 

Hva koster det? 

Deltakelse er gratis! Vi dekker også reiseutgifter t/r Oslo, samt overnatting og måltider som er inkludert i 

programmet.  

Skolens kostnader til vikar eller andre utgifter dekkes ikke. 

 

Fasiliteter på Utøya 

Som en del av gjenoppbyggingen etter 2011 har øya nå moderne møtelokaler. Her er det både store og små 

møterom, bibliotek, kiosk, eget kjøkken og spisesal. Det er trådløst nett i møtelokalene. Det kan være flere 

arrangementer som foregår på øya samtidig. 

Overnatting foregår ulike steder på øya – hovedsakelig i nye hytter med to soverom og felles bad, og i 

Skolestua, et nylig renovert hus med sengeplass til ca 30 personer, felles oppholdsrom og dusj/garderobe 

 

Påmelding og kontaktperson 

De som ønsker å delta bes søke via dette skjemaet senest 18. mai. Alle får svar i god tid før sommerferien 

De skolene som får tilbud om plass, vil bli invitert til et uformelt møte (nettbasert) i løpet av juni4. 

Eventuelle spørsmål kan sendes til prosjektleder Kjersti Klette, k.klette@theewc.org  

 
1 Prosjektet er landsdekkende, men med forbehold om at nasjonale retningslinjer eller anbefalinger knyttet til smittevern 
kan påvirke den endelige utvelgelsen. 
2 Elevene kan gjerne være fra ulike klasser, og kan velges/bekreftes etter sommerferien. Læreren som skal delta bør 
bekreftes før sommerferien, da hen vil bli invitert til et formøte i juni.  
3 3-dagers samling i september 2021, lokal prosjektperiode, oppfølgingssamling i april 2022 
4 Se note 2 

https://www.utoya.no/kurs-konferanser
https://theewc.wufoo.com/forms/z1qsxlvc01lucgn/
mailto:k.klette@theewc.org


Utkast til program september 2021  

Merk at det kan komme noen justeringer, men oppstarts- og avslutningstidspunkt vil være det samme. I noen 

av sesjonene vil elevene og lærerne ha hvert sitt opplegg. 

Et mer detaljert program vil bli sendt i forkant av samlingen. 

 

Uke 37 (dato ikke fastsatt) 

14:30 – 16:00  Internasjonal oppstartssamling/bli kjent (nettbasert) 

 

Onsdag 22. september  

09:30   Oppstart og velkommen i Oslo (EWCs lokaler) 

10:00   Internasjonal sesjon (på Utøya og i Warszawa - nettbasert) 

11:15   Avreise med buss til Utøya 

12:30   Lunsj 

Før og etter middag Introduksjon til programmet og omvisning/bli kjent med Utøya 

   Bli kjent med hverandre 

 

 

Torsdag 23. september  

09:15   Icebreakers, introduksjon til dagens program 

Før lunsj   Internasjonal sesjon (på Utøya og i Warszawa - nettbasert) 

Sesjon om hvordan vi kan forstå hatprat (elever) og om undervisning i 

kontroversielle temaer (lærere) 

12:15  Lunsj 

Etter lunsj  Ekspertsamtale om høyreekstremisme og konspirasjonsteorier 

Sesjon om hvordan vi kan forholde oss til hatprat (elever) og om 

konspirasjonsteorier i klasserommet (lærere) 

Sesjon om hvordan vi kan fremme inkludering og aktiv deltakelse 

 

 

Fredag 24. september  

09:00   Icebreakers, introduksjon til dagens program 

10:00 – 11:00  Internasjonal sesjon (på Utøya og i Warszawa - nettbasert) 

Før og etter lunsj  Planlegging og presentasjon av lokale aktiviteter 

15:00   Avreise fra Utøya (ankomst Oslo S ca 16:15) 


