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Tak fordi du vil være spilkoordinator for Europe at Work!  
At være spilkoordinator er en helt central funktion, når din skole skal spille Europe at Work. Det er ikke nogen 
særlig svær eller tidskrævende rolle, men den er helt essentiel for spillets gang. Derfor vil vi bede dig læse denne 
vejledning – samt den generelle lærervejledning, som findes på lærersitet – omhyggeligt og i god tid før 
spildagen.  

For at spille Europe at Work kræves der mindst 3 lærere, og helst 1 per deltagende klasse. Du har altså mindst to 
kollegaer, som du kan trække på i løbet af dagen, og din vigtigste opgave er at koordinere jeres team. Opgaverne i 
denne vejledning kan selvfølgelig uddelegeres. Men det store overblik må beholdes af en person. 

Hvis du ikke allerede har sendt os en besked, så er din første 
opgave at bestille Europe at Work. Send en mail til 
dakom@dakom.dk med navnet på din skole, den dato I ønsker, 
og hvor mange elever, som skal spille med. Spillet skal 
bestilles minimum en måned inden I ønsker at bruge det.   

Før spillet 
Før spildagen skal du først og fremmest sikre dig, at du har de 
praktiske detaljer på plads. Datoen, spillets starttidspunkt, 
elev-antal og hvilke lærere der deltager, skal ligge fast.  

I lærer-teamet skal I holde et kort koordineringsmøde nogle 
dage inden spillet, hvor I fordeler de arbejdsopgaver, I finder i 
lærervejledningen, og beslutter hvordan I afvikler de fælles 
møder – vejledningen til dette findes som bilag på s. 3-4. Én 
lærer kan være ansvarlig for et eller flere møder på dagen, 
eller der kan være flere lærere til stede ved hvert møde. Det 
afhænger af, hvad I foretrækker, og det centrale er, at det er 
aftalt på forhånd.   

Der er ganske få praktiske opgaver, som skal løses, inden I kan 
spille Europe at Work. Du kan se dem i Spilkoordinatorens 
tjekliste. De praktiske opgaver inklusive koordinationsmødet 
bør ikke tage mere end 2 timer i alt.  

På spildagen 
Som spilkoordinator indgår du på spildagen på samme måde 
som de øvrige lærere.  Du holder 30 minutters introduktion 
med din klasse, holder øje med hvordan de forskellige teams 
og elever finder sig til rette, læser notater og nyhedsartikler på din skærm, og hjælper til med de fælles møder – 
alt efter hvad I har aftalt.  

Alle lærere får adgang til den samme lærerplatform. Du får et link til platformen og besked om, hvornår I kan 
oprette jer, når Europe at Work er bestilt. På platformens startside kan I se alle teams’ lokale og point. Når man 
klikker på et team, kan man se hvilke elever, som er med i teamet, og hvilke notater, der er blevet afleveret. 
Desuden kan I, ligesom eleverne, følge med på NEWstream, se det nyeste direktiv og orientere jer i spillets 
research-tekster.  

Nogle funktioner kræver en nærmere forklaring, og det er vigtigt, at du som spilkoordinator er særligt 
opmærksom på dem.  

1. Før spillet starter, skal der indtastes et lokale for hvert enkelt team. Klik på ’Spillet’, derefter ’Teams’ 
hvor du kan se en liste med alle 19 teams. Du skal klikke på hver enkelt for at tilføje eller redigere deres 
lokale.  

Spilkoordinatorens vejledning 

Spilkoordinatorens tjekliste  

✓ Du har bestilt Europe at Work  
✓ Du har modtaget en 

bekræftelse. Spildagen og 
spilstarttidspunktet ligger fast. 

✓ Du har sikret dig, at alle 
deltagende lærere har fået og 
læst lærervejledningen. 

✓ Du har holdt et kort 
koordineringsmøde, hvor 
ansvarsområderne er fordelt.  

✓ Du har booket de nødvendige 
lokaler jf. lokaleplanen. 

✓ Du har sikret dig, at alle lærere 
er oprettede på 
lærerplatformen. 

✓ Du har indtastet et lokale for 
alle teams på lærerplatformen. 

✓ Du har printet navneskilte. 
✓ Hvis du har tid før spildagen, så 

arrangér borde og stole på 
forhånd.  

✓ Du har evt. skaffet en mikrofon 
til brug ved de store møder og 
pressekonferencen. 

 

http://www.europealive.org/laerere
mailto:dakom@dakom.dk
http://www.europealive.org/laerere
http://www.europealive.org/dk-europeatwork
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2. Redigér elever er din mulighed for at bytte to elevers job. Hvis en sekretær, minister, talsperson eller 
kommissær forlader spillet, skal de erstattes af en rådgiver – gerne fra deres eget team. Hvis en rådgiver 
forlader spillet, kan du slette dem, så teamet ikke får bøder, når vedkommendes deadlines ikke bliver 
overholdt.   

3. Under den endelige afstemning kan du både se reglerne for afstemningen, hvordan de enkelte teams 
har stemt, fordelingen af stemmer i Ministerrådet og Europa-Parlamentet – og selvfølgelig se det 
endelige resultat øverst på siden. Oplysningerne skal bruges til den afsluttende pressekonference. 

4. Du kan sende en pop-op meddelelse til alle deltagere i spillet under send besked.  
 

Lokaleplan 
Lokaleplanen er en model for, hvordan de forskellige teams i Europe at Work kan fordeles – det er op til jeres 
ønsker og skolens kapacitet, hvordan I vælger at fordele eleverne. Planen er udarbejdet til inspiration, og den 
findes som pdf.   

Det eneste krav er, at der skal være et fælleslokale med plads til alle elever og lærere til den fælles afslutning. 
Der kan bruges en mikrofon til dette, hvis I ligger inde med en.   

Alt efter elevantallet varierer antal teams i Europe at Work. 70-85 elever = 14 teams, 85-95 elever = 17 teams, 
95-200 elever = 19 teams 

 

 

 

 

http://www.europealive.org/dk-europeatwork
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Bilag: De fælles møder 

Møde mellem de Tekniske Rådgivere og Kommissionen 

Tid: 9.00-9.30 
Sted: Fælleslokalet med ca. 20 stole.  
Deltagere: 1-2 Tekniske Rådgivere fra alle teams + Kommissionen. Ingen journalister! 

Mødet mellem de Tekniske Rådgivere og Kommissionen simulerer arbejdet med at forstå 
hvordan et lovforslags tekniske detaljer vil komme til at påvirke Medlemslandene og deres 
borgere, som Kommissionen foretager før de udsender et direktiv eller en forordning. I Europe 
at Work har de Tekniske Rådgivere ikke den samme juridiske specialviden, som de har i 
virkeligheden. Mødet fungerer i stedet som Kommissionens første mulighed for at høre, hvad de 
forskellige ønsker sig af Direktivet.  

Dagsordenen: 

• (5 min) Byd velkommen og fortæl om mødets formål. 
• (15 min) Bed alle Tekniske Rådgivere fortælle, hvordan deres team stiller sig til 

direktivet. Hvor ønsker de sig stærk lovgivning og hvorfor?  
o Husk at enten du selv eller Kommissionen kan bede deltagerne om at begrunde 

deres ønsker eller uddybe deres argumenter.  
o Der er også tid til at tale om Direktivets artikler. Er der noget, som er svært at 

forstå? 
• (10 min) Kommissionen har nu mulighed for at spørge ind til stridspunkter og 

kompromis-muligheder. Hvad skal der til, for at X vil stemme for et bestemt punkt? Er Y 
virkelig sikker på, at en artikel vil have så negativ en effekt på virksomhederne?  

Efter mødet har Kommissionen en halv time til at udsende det første udkast til Direktivet kl 
10.00. En lærer må gerne sætte dem i gang med at udforme et direktiv med afsæt i mødet, og evt. 
blive i lokalet og støtte dem undervejs.  

 

 

 
Møderne i Ministerrådet 

Tid: 10.15-10.30 og 11.25-11.40 
Sted: Fælleslokalet med 8 stole, gerne i en cirkel.  
Deltagere: 7 Ministre + 1 Kommissær. Alle andre deltagere er velkomne som observatører – 
især journalister.  

Ministerrådsmøderne er et samlingspunkt i Europe at Work. Her mødes alle Ministre fra 
Medlemslandene og giver deres officielle udtalelser om det aktuelle udkast til Direktivet. Mødet 
er kort, for det meste af forhandlingsarbejdet foregår uformelt og løbende. I Ministerrådet følger 
pressen med, så det gælder om at holde en god, officiel tone.  

Dagsordenen: 

• Kommissæren indleder med at fortælle om de vigtigste elementer i Direktivet. 
• Bed E-land, som er det største land, udtale sig om direktivet. Hvad ønsker de sig af det 

næste udkast? Har de nogen red lines?  
• Spørg derefter, hvem der kan bakke op om E-lands position – og hvad de ønsker at 

tilføje. Hvem er uenige? Hvad ønsker de sig i stedet? Alle skal helst nå at udtale sig.  
 

Ministerrådsmødet efterfølges af Arbejdsmarkedsudvalgs-mødet i samme lokale. Kommissæren 
bliver siddende.  
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Møderne i Arbejdsmarkedsudvalget 

Tid: 10.30-10.45 og 11.40-11.55 
Sted: Fælleslokalet med 25 stole.  
Deltagere: 24 Parlamentarikere + 1 Kommissær. Alle andre deltagere er velkomne som 
observatører – især journalister.  

Møderne i Arbejdsmarkedsudvalget er et samlingspunkt i Europe at Work. Her mødes alle EP-
Parlamentarikere og Talspersonerne giver deres officielle udtalelser om det aktuelle udkast til 
Direktivet. Mødet er kort, for det meste af forhandlingsarbejdet foregår uformelt og løbende. 
Pressen med, så det gælder om at holde en god, officiel tone.  

Dagsordenen: 

• Kommissæren indleder med at fortælle om de vigtigste elementer i Direktivet. De 
vigtigste konklusioner fra Ministerrådsmødet nævnes også (enten af Kommissæren eller 
læreren).  

• Alle Grupper har nu mulighed for at udtale sig om Direktivet og om Ministerrådsmødet. 
Hvad ønsker de sig mere eller mindre af? Hvad skal der til, for at Parlamentet vil stemme 
for et Direktiv?  
 

Efter mødet har Kommissionen en halv time til at udsende det andet og tredje udkast til 
Direktivet. En lærer må gerne sætte dem i gang med at udforme et direktiv med afsæt i mødet, og 
evt. blive i lokalet og støtte dem undervejs. 

 

Den afsluttende pressekonference 

Tid: 12.20-12.50 
Sted: Fælleslokalet  
Deltagere: Alle  

Afslutningen på Europe at Work er en fælles pressekonference, hvor alle elever deltager. Her 
kan journalisterne stille spørgsmål til Ministre, Talspersoner og Kommissionen. Til sidst udråbes 
vinderen af dagens spil.  

Til pressekonferencen kan der være brug for en mikrofon, så alle kan følge med. 

Dagsordenen: 

• 1 time før pressekonferencen: Tal med journalisterne om, at de hver skal forberede 1-2 
(kritiske) spørgsmål til en aktør i spillet. 

• Forbered også gerne selv et par spørgsmål, så du er sikker på, at nogle af de vigtigste 
emner bliver taget op.  

• Når pressekonferencen starter, skal du offentliggøre om Direktivet er blevet vedtaget 
eller forkastet. Sig gerne et par ord om, hvad Direktivet indeholder. Du kan se 
afstemningens resultat på lærerplatformen under ’den endelige afstemning’. 

• Herefter kan journalisterne stille deres spørgsmål. De givne Ministre og Talspersoner 
kan samles på scenen, og være klar til at besvare spørgsmålene. Alternativt må de rejse 
sig op, når de svarer.  

• I slutningen af pressekonferencen skal du udråbe vinderen af Europe at Work. Du kan se 
hvilket team, der har fået flest point under ’Teams’.   

• Du kan evt. udråbe en top-tre for at øge spændingen. 
• Du kan vælge også at udråbe en journalist-vinder.  
• Vinderen skal sige et par ord om, hvordan de har klaret sig så godt.  

 


