
Danske Skoleelever inviterede til debat 

 

Den landsdækkende organisation Danske Skoleelevers lokalbestyrelse i 

trekantsområdet startede hårdt ud efter ferien med et debatarrangement på 

Kirkebakkeskolen. 

 

Det var stadigvæk i den spæde start for DSE`s nye lokalbestyrelse i trekantsområdet da 

dagens debatarrangement var klar til start, men på trods af det var fremmødet ganske 

respektabelt i et lokale på Kirkebakkeskolen. 

 

Formand Tilde Pedersen Lemming og næstformand Liva Sofie Hedemand kunne byde 

velkommen til de godt og vel 15 deltagende, og en kort introduktion til dagens program 

fulgte derefter. 

 

Efter en hurtig omgang aftensmad kunne programmet blive sat i gang, og de 

deltagende kunne lytte efter da Tilde Lemming fortalte om kropssprog ståteknikker samt 

taleteknikker, og deltagerne blev også sat til at øve deres taleteknikker. 

 

Opbygningen af et argument 

En kort pause skulle der til, inden var det tid til at høre om opbygningen af et argument, 

og hvordan man bedst muligt kan få sin pointe eller holdning ud til dem man snakker 

med. Det var også her at de tilhørende var mest lyttende, og koncentrationen kunne 

mærkes fra alle parter. 

 

Folk fik sat til opgave at opbygge deres eget argument til en problemstilling man selv 

skulle finde. Flere af de deltagende bød ind med argumenter, og diskussionen var på sit 

højeste under denne opgave. 



Træthed at spore 

Det var et sats at planlægge et event mandagen efter en ugelang ferie, og trætheden 

efter en lang dag var til at spore hos samtlige af de deltagende til arrangementet. 

 

De sidste opgaver blev løst, og da alle var klar til at gå hjem stod det klart, at på trods af 

nogle gode oplæg og samtaler, kunne arrangementet godt have budt på en smule 

mere, både fra tilhørende og arrangører.  

 

Lokalbestyrelsen skal trods alt lige finde fodfæste, og med denne erfaring i baghovedet 

er de klar til mere aktivitet rundt i trekantsområdet i det kommende år. 

 

Kort om Danske Skoleelever 

DSE er en landsdækkende organisation repræsenteret af elever der selv går i 

folkeskole. De fungerer som folkeskoleelevernes talerør til politikerne, og er med til at 

arrangere events som dette, både lokalt og landsdækkende. 

 

DSE`s landskonference bliver holdt mellem den 9. og den 11. november i Hadsten. 

 


