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Supernyttdebatten til NRK Super med partilederne. Partilederdebatten der alle må snakke
fint til hverandre.
Aldersgruppe: mellomtrinnet.
I samarbeid med NRK Super.
Hvordan kan vi leve sammen når vi er UENIGE?
Aldergruppe: ungdomstrinn og videregående.
I samarbeid med: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.
Hvorfor er det så viktig å ta vare på dyrearter og sikre artsmangfoldet i verden?
Aldersgruppe: barnehage, SFO og mellomtrinnet.
I samarbeid med Dyreparken.
Hvordan jobben egentlig sikkerhetsrådet i FN? Gjennom rollespill representere elevene
ulike stater og diskuterer aktuelle saker innen internasjonal politikk.
Aldersgruppe: Ungdomstrinn og videregående.
I samarbeid med FN-Sambandet
Hvor kommer skatten fra? Hva bruker vi den til?
Aldergruppe: barnetrinnet og SFO.
I samarbeid med Samarbeid mot svart økonomi (Skatteetaten, YS, Virke, LO, Unio, NHO og
KS).
Hvordan kan JEG påvirke? Lynkurs i påvirkning.
Aldersgruppe: Ungdomstrinnet og videregående.
I samarbeid med Stortinget Ung.
Kan vi snakke om digitale medier og nettvett?
Aldersgruppe: Barnetrinnet.
I samarbeid med Barnevakten.no
Hvordan drive en kommune? Gjennom læringsspillet Snasen er elevene en
kommunedirektør som skal bygge opp kommunen sin. Valgene de tar får konsekvenser for
økonomi, arbeidsledighet, innbyggertall og innbyggernes tilfredshet.
Aldersgruppe: Ungdomstrinnet.
I samarbeid med KS Ung.
Det finnes flere muligheter enn du tror – om egne valg.
Aldersgruppe: Videregående.
I samarbeid med NAV.
En innføring i økonomistyring – fra personlig økonomi til samfunnsøkonomi og finans.
Aldersgruppe: videregående.
I samarbeid med: Norges Banks kunnskapssenter og Sparebanken Sør.
Hvordan levde de egentlig i gamle dager? Et dypdykk sammen med barna i KUBENs arkiv.
Aldersgruppe: SFO, mellomtrinn og ungdomstrinn.
I samarbeid med: Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN.
Syng med! Bli med å skape magisk sangstemning der alle i publikum deltar sammen på
allsang og moro.
Aldersgruppe: barnehage, SFO og mellomtrinn.
I samarbeid med: KIGO (Kultur i gamle Oslo).
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Kan du stole på kilden? Hvordan kan DU påvirke politikken?
Aldersgruppe: videregående.
I samarbeid med: KS Ung.
«I agree». Hva sier du egentlig ja til?
Aldersgruppe: ungdomstrinnet.
I samarbeid med: Juristforbundet.
Vil du lære mer om partiene og organisasjonene i Norge? Elever må selv finne svar på det
de lurer på ved å spørre og grave blant de politiske partiene og organisasjonene i
Arendalsukas standgater.
Aldersgruppe: ungdomskole og videregående.
I samarbeid med: LNU (Landsrådet for Norges barn- og ungdomsorganisasjoner).

Endringer kan forekomme.

