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GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK:
• Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at
der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen (især hvis det er en
folkeskole) og få tilladelse til at komme. Hvis skolen ikke giver jer tilladelse kan i
altid henholde jer til DUFs kodeks. Det kan I ﬁnde på følgende link: http://duf.dk/
medlemstilbud/vaerktoejer/kodeks-for-ungdomsorganisationers-adgang-tilungdomsuddannelserne/
•

Saml de aktivister, der skal deltage (uanset om det er to eller tolv), tal besøget
igennem og fastsæt en fælles målsætning – fx at få medlemmer eller få opreklameret
et arrangement som et intromøde, en kampagnedag. Øv gode argumenter og
åbningssætninger, så alle føler sig trygge, og besøget bliver tjekket. Du kan evt. starte
med at holde et lille (5 min.) om kampagnens politiske indhold.

•

Overvej hvilken strategi, der vurderes at være den mest effektive på netop denne
skole (aggressiv kritik vs. vores løsninger, tilbagetrukken eller opsøgende m.m.).
Overvej i denne forbindelse hvilke typer, der går på skolen og tilpas din fremførsel
eller dette.

•

Klargør de materialer, SFU leverer som ﬂyers, plakater og evt. lir. Lokalt giver det tit
god mening at supplere med fx morgenboller og/eller kaffe i krus med SFUklistermærker på.

•

Sørg for, at der en aktuel aktivitet i kampagnen, interesserede på skolen kan deltage i.
Tag gerne fysiske invitationer med, så de, der gerne vil være med, har tid og sted på
skrift.

•

Husk at medbringe indmeldelsesblanketter (hvis de ikke er en del af
kampagneﬂyeren), at printe sign-up-sedler og medbringe kuglepenne og evt.
clipboards. Hvis eleverne er interesserede og gerne vil være med til at gøre en forskel,
opfordres de til at melde sig ind, men hvis de ikke er klar på at melde sig ind med det
samme, kan de skrive deres kontaktoplysninger på sign-up-sedlen og på den måde få
mulighed for at blive kontaktet, når I laver andre aktiviteter, de kan være med til.

•

Gennemlæs og træn gode argumenter for, hvorfor man skal være med i SFU.
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•

Husk at udnytte besøget til at få hængt SFU’s seje plakater op (invitationer til
intromøder o.lign.) og at få lagt nogle materialer rundt omkring, så vi også er til
stede, efter vi er gået.

!
!
UNDER SKOLEBESØGET, SÅ HUSK:
• I er der for at snakke med folk! Folk kommer ikke af sig selv – det er jer, der skal
kaste jer ud i det og få kontakt. Det oplagte sted at være vil højst sandsynligt være
kantinen, men gå gerne en tur på skolen og se, om der er andre steder, hvor der er
mange steder.
•

Ude hos rygerne kan også ofte være et godt sted at få en uformel snak

•

Hvis I er en del aktivister og har en bod/base, kan en eller to af jer passe den, mens
resten går rundt til bordene og snakker med dem, der sidder der.

•

Lad være med at være ﬂere end to, der går hen til en gruppe elever sammen. Hvis
man kun er én SFU’er, der snakker med en lille gruppe, der sidder og spiser frokost,
er det nemmest at få gang i en samtale om vores kamp og deres potentielle
engagement, men hvis I har det bedst med at følges to og to, skal I gøre det.

•

Vær åbne og interesserede i alle.

•

Sørg for at nævne de(n) aktuelle aktivitet(er), interesserede kan være med til, så det
er tydeligt, hvordan man kan være med.

•

Husk, folk er forskellige – det er både en succes at få givet en ﬂyer og få et nyt
medlem til SFU.

•

Lad være med at bruge unødig tid på folk, du er åbenlyst uenig med – LAU’eren.
Ham overbeviser du alligevel aldrig. Til gengæld er der stor sandsynlighed for, at
andre i gruppen, der spiser frokost sammen, melder sig ind, hvis først en anden har
gjort det, så gå aldrig fra et bord, hvor en én har meldt sig ind eller skrevet sig op
uden at opfordre alle de andre til også at gøre det.
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EFTER SKOLEBESØGET, SÅ HUSK:
• Husk at rose alle, der var med på skolebesøget og klart kommunikere resultater (fx
antallet af nye medlemmer, tilmeldte til et arrangement eller uddelt materiale), samt
hvornår I mødes igen til en kamapgneaktivitet!
Efter besøget har I måske en masse sign-ups eller medlemmer, som I skal ringe til og byde
velkommen og få dem med i kampagnen. Når I skal snakke med sign-ups eller medlemmer,
der har meldt sig ind på et skolebesøg, er det en god idé at bruge følgende grundregler:
•

Sørg for, at det er den samme, der ringer sign-up’en/det nye medlem op, som
snakkede med vedkommende i første omgang på skolen. Når du har snakket med en
person på et skolebesøg, har du etableret en personlig relation. Den relation skal du
forsøge at bygge videre på i telefonen. Derfor er det vigtigt, at det er den samme
person, der snakker med den nye på skolen og i telefonen, og at huske, hvad du
snakkerede med sign-up’en om på skolen. Et godt råd er derfor at skrive noter til
hver sign-up/ hvert nyt medlem lige efter skolebesøget.

•

Inviter til en kommende aktivitet. En god måde at fastholde interessen for sign-up’en
er at invitere vedkommende til en kampagneaktivitet med det samme. Igen er det
vigtigt at fastholde den personlige relation og understrege, at du selvfølgelig også
kommer til aktiviteten, så der er nogen, som den nye ”kender”.

•

Hør, om sign-up’en/medlemmet vil organisere en uddeling el.lign. på egen skole. En
let måde hurtigt at få ansvar og blive involveret i en kampagne på er at lave noget på
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sin egen skole. Det kunne fx bare være et dele materiale ud på uddannelsesstedet
igen om en uge, men hvor det var vedkommende, der stod for det.
Herudover er det selvfølgelig vigtigt at være positiv og smile i telefonen!
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GODE ÅBNINGSSÆTNINGER TIL INSPIRATION:
Når du skal i snak med folk på uddannelsesstedet, er det vigtigt at virke glad og have tjek på
tingene. Virk selvsikker og gå målrettet over til dem, de du har bestemt dig for at snakke
med. Hvis du åbner med et smil og et spørgsmål, er det lettest at få gang i snakken. Husk,
det tit virker bedst at få dem, du snakker med, til at sige en masse, mens du selv lytter mere
og snakker mindre. Vær opmærksom på, hvad der virker til at betyde mest for dem.
•

Hej! Vi/jeg kommer fra SFU, og vi har brug for din/jeres hjælp! Herefter forklarer
man, at man kæmper mod brugerbetaling/fattigdom/multinationale nassere eller
hvad den aktuelle kampagne nu handler om, spørger ind til, hvad eleverne mener om
sagen og opfordrer dem til at være med i kampen, hvis de også synes, det er en god
sag at kæmpe.

•

Hej! Vi kommer fra SFU, og vi er i gang med en (indsæt sag, fx fattigdoms-)kampagne
– vil du/I hjælpe os med det? Hvis folk er friske, så fortæl om kampagnen og hvilke
aktiviteter, der aktuelt er planlagt og brug for ﬂere folk til. Husk at have styr på, hvad
vi kæmper imod og vores løsninger.

•

Hej, (jeg hedder x, og) jeg kommer fra SFU. Må jeg snakke med jer et øjeblik? Denne
meget åbne tilgang giver god mulighed en fri snak om politik og muligheden for
gennem SFU at forandre samfundet. Det kræver, at du er klar på, at samtalen godt
kan dreje sig i en anden retning, end du havde planlagt, men det virker super godt, at
folk ikke føler, du er der for at presse en holdning eller et medlemskab ned i halsen på
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dem, men bare gerne vil snakke med dem, om hvad de mener om SFU’s aktuelle
kampagne. Det kan godt virke grænseoverskridende at spørge, om man må sætte sig
hos en gruppe venner, der sidder og spiser, men folk reagerer typisk meget positivt.
Man skal bare huske at fortælle, hvem man er, og hvorfor man gerne vil snakke med
dem.
•

Hej, jeg kommer fra SFU og synes (indsæt synspunkt fra aktuel kampagne) hvad
synes du? Herefter lytter man til hvad folk mener om problemstillingen. Har de selv
oplevet noget ift. det? Synes de, der burde gøres noget? Det er en rigtig god måde,
hvorpå man kan få en reel snak der motivere til at engagere sig i en aktuel kampagne.

PUNKTER PÅ HVORFOR MAN SKAL VÆRE MED I SFU – TIL INSPIRATION:
1. Vi er en bevægelse for forandring: Vi går efter løsningerne og råber ikke bare fra
sidelinjen. Vi tror på, at vi skal lave noget om, mens vi alle sammen lever.
2. Et stærkt SFU er med til at ændre magtbalancen i samfundet. Hvis du er med hos os,
er du med til at styrke den solidariske side i dansk politik og svække de borgerlige.
Kun ved at organisere os kan vi vise, at vi er mange, der ønsker et samfund, som
bygger på tillid, fælles løsninger og lige muligheder.
3. Alle kan være med, man bidrager med det, man kan. I SFU bestemmer man selv, om
man vil være aktiv – og hvor meget. Har man tid i en periode, er man mere end
velkommen, har man ikke, er det også helt ﬁnt, bare det at være medlem gør en
kæmpe forskel.

