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Der skal kommunikation og konkrete aftaler til få Europe at Work op at stå på en skole. Både 
mellem lærerne indbyrdes og med spillets leverandør, Dansk Kommunikation ApS. Det er skolens 
Spilkoordinator, der er nøglepersonen her.

Spilkoordinatorens særlige opgaver kan samles under fem 
overskrifter:

1. Skab forudsætningerne for spillet
2. Få aftalerne på plads
3. Styr kommunikationen til elever og lærere
4. Gør spildagen til en succes
5. Den afsluttende pressekonference

Skab forudsætningerne
Spillet tager en hel skoledag. Eleverne er aktive i fem timer 
og holder 30 minutters pause. Lærerne møder 30 minutter 
før start. Spillet kræver minimum 75 og maksimum 250 ele-
ver og minimum tre lærere. Ved introduktionen af eleverne 
først på dagen er der brug for en lærer pr. klasse.

Hvis I kan opfylde disse betingelser, så søg kontakt med 
Dansk Kommunikation på dakom@dakom.dk. Skriv gerne 
mulige spildatoer. Regn med, at der kan gå en måned fra 
denne mail og til, at spillet kan afholdes.

Du vil blive kontaktet hurtigst muligt af Spillederen fra 
Dansk Kommunikation, som har den tekniske ledelse. Spille-
deren vil i første omgang aftale en dato for spillet og antallet 
af elever, og nævne de ting, I skal drøfte videre. Spillederen vil 
også tilbyde et online-møde på 45 minutter, hvor lærerteam-
et får en indføring i spillet og kan stille spørgsmål.

Få aftalerne på plads
Hurtigst muligt efter at datoen er på plads vil vi bede jer 
afklare nogle vigtige detaljer sammen med Spillederen:

• Hvornår på spildagen begynder og slutter vi?
• Nøjagtigt deltagerantal
• I hvilke lokaler skal det foregå?
• Hvem sørger for, at eleverne og lærerteamet informeres 

og hvornår?
• Hvilken form for support har I brug for?

I corona-tiden skal der tages en række hensyn, så der holdes 
afstand og interaktionen mellem elever på tværs af klasser 
undgås/begrænses. Når rammerne er gode kan skolen evt. 
vurdere, at det er forsvarligt at elever fra flere klasser ophol-
der sig i samme rum, men langt størstedelen af kommunika-
tionen på tværs af klasser vil foregå elektronisk.

Det sidste kræver, at Spillederen får alle elevers navne og 
skolemails på forhånd, så de kan oprettes i Teams eller et 
tilsvarende system nogle dage før spildatoen. Vi skal have 
aftalt proceduren og også høre, om I kan streame ud til de 
lokaler, eleverne sidder i, så alle kan følge den afsluttende 
pressekonference.

Bagefter skal der følges op, så lokalerne er ledige og hensigts-
mæssigt indrettet – navnlig ift. til de store møder.

Kommunikation til elever og lærere
Hvis eleverne skal have det maksimale udbytte af spillet, 
skal de have de vigtigste EU-institutioner present og kende 
lidt til spillets tema – arbejdskraftens fri bevægelighed. Det 
sker bedst ved at lægge et undervisningsforløb forinden. 
Mere og mindre ambitiøse forslag til undervisning findes i 
lærervejledningen, som alle lærere skal have (og findes også 
sammen med undervisningsmaterialet på www.europeali-
ve.org).

Lærerne skal have en computer til rådighed.

Koordinatoren får også brug for mindst et par kolleger til at 
hjælpe med de store møder. Det drejer sig om mødet mel-
lem Kommissionen og de tekniske rådgivere først på dagen 
og om de 2 x 2 møder i henholdsvis Ministerrådet og Europa 
Parlamentets Arbejdsmarkedsudvalg. Det er beskrevet i 
Lærervejledningen, hvad møderne drejer sig om.

Vigtige budskaber til eleverne

• alle har laptop og helst headset med,

• kom til tiden eller meld på forhånd, hvis I ikke 
kommer/kommer senere

• evt. særlige corona-regler for denne dag

• evt. information om frokost
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Gør spildagen til en succes
På spildagen møder du de øvrige lærere og Spillederen til en 
briefing, før de går i klasserne. De skal have

• Gentaget de vigtigste tidspunkter i dagsprogrammet
• Et ark med spillets webadresse og oplysning om login
• En liste over alle elever og deres roller, så eleverne kan 

kontakte hinanden på tværs af klasse. Spillederen står 
for briefingen og har materialerne med.

I klasserne tjekker lærerne hvilke elever, der mangler. Nogle 
roller er centrale og kan ikke undværes, og de vil være mar-
keret på klasselisten. Spillederen skal have besked om det, 
hvis nogle elever skal bytte rolle eller slettes helt.

Derefter begynder introduktionen af eleverne som beskre-
vet i lærervejledningen.

Hvis du selv har en klasse, du skal tage dig af, må du dele 
opmærksomheden mellem klassen og de mere overordnede 
opgaver – drøft evt. sagen med Spillederen.

Lærersiden på spillets platform kan styrke dit overblik 
over spillets gang. Et par dage før spillet får du en mail fra 
Spillederen med et link til lærersiden. På lærersiden kan du 
bl.a. se

Hvor mange IndflydelsesPoint (IP), de enkelte hold har, når 
en ny runde starter (og før de har brugt af dem). Er der 
nogen, der trænger til en håndsrækning?

Den journalistiske produktion fra de tre mediehuse på 
bloggen NEWstream. De skal helst være i gang senest 
halvanden time efter spilstart. Er de det? Hvor godt forstår 
de opgaven?

Det seneste udkast til direktiv fra Kommission og de for-
skellige holds indstilling til det. Kan man skimte de nødven-
dige kompromisser?

Du kan også via platformen udsende en pop-up-meddelelse 
til alle skærme

Lærersiden giver adgang til platformens research-funkti-
oner. Her kan man bl.a. gå dybere ned i dilemmaerne bag 
direktivet.

Den afsluttende pressekonference
Afslutningspunktet er en fælles pressekonference. Spilkoor-
dinatoren står for at forberede og lede pressekonferencen.

Pressemødet skal sættes i scene med mikrofoner og et egnet 
sted, hvor interview-personer og journalister kan stå/sidde. 
Hvis pressemødet skal streames til storskærme i klasserne, 
skal det forberedes (kameraer er langt at foretrække for 
streaming via computer).

Tal med de tre medier og sørg for, at de stiller med hver en 
journalist når pressekonferencen begynder, som kan hjælpe 
dig med at spørge.

Før pressemødet begynder, skal du finde resultatet af den 
endelige afstemning om direktivet på platformen. Blev det 
vedtaget? Hvem stemte for og imod?

Pressemødet skal også kåre to vindere. De tre mediehuse 
er i kategori for sig, så her kåres det mediehus, der fik flest 
IP’er fra tilfredse læsere, som vinder. Sidst kåres det af de 
øvrige hold, der opnåede flest IndflydelsesPoint i forhand-
lingsspillet. Bed Spillederen oplyse dig om de to vindere (det 
kan ikke aflæses direkte af platformen).

Start pressemødet med at konstatere, om direktivet blev 
vedtaget eller ej og annoncér, at vinderne udråbes til sidst!

Start pressemødet med Kommissæren (evt. med rådgivere 
til at hjælpe sig). Er Kommissionen tilfreds med resultatet? 
Hvad gik godt og skidt i forløbet? Ris og ros?

Kald derpå Talspersonerne fra de fire parlamentsgrupper 
op og bed dem forklare deres stemmeafgivning og evt. den 
strategi, de forfulgte.

Kald endelig de syv ministre op. Fik de det med hjem, de gik 
efter? Hvad vil deres vælgere sige? Udråb det vindende me-
diehus og sidst det hold, der scorede flest IndflydelsesPoint!


