POLITISK SPEEDDATING PÅ VUC AARHUS
VUC Aarhus sætter unge lokalpolitikere sammen med de af skolens kursister, de politisk set
har mindst til fælles med. Den politiske ’date’ sker over en frokost i VUC Aarhus’ kantine.
Målet er at få politik ned i øjenhøjde, så det bliver vedkommende og relevant for de unge – og
meget gerne sjovt og anderledes.
Fredag den 1. november besøger unge lokalpolitikere fra syv forskellige partier VUC Aarhus for
at diskutere politik og kommunalvalg med skolens kursister. De syv lokalpolitikere er alle
kandidater til det kommende kommunalvalg.
Som noget helt nyt introducerer vi i år Politisk Speeddating, hvor hver af de besøgende
byrådskandidater skal på date med en kursist fra skolen. Inden arrangementet har kursister på
skolens samfundsfagshold besvaret et spørgeskema om deres holdning til en lang række
forskellige politiske områder. På den baggrund matcher vi den politiker og den kursist, der er
mest uenige. Det handler om at få udfordret både kursisternes og politikernes holdninger og
værdier og se, om der – de politiske forskelle til trods – alligevel er noget, de kan blive enige
om.
Der er gode muligheder for interviews med både politikere, kursister og skolens ledelse,
ligesom der er mulighed for at filme eller tage billeder før, under og efter den politiske
speeddate.
Ud over speeddaten besøger kandidaterne også nogle af skolens samfundsfagshold og
deltager i en paneldebat, hvor de svarer på spørgsmål fra kursisterne. Ønsker du yderligere
information om arrangementet, kontakt da kommunikationskonsulent Erik Højerslev:
eh@vucaarhus.dk eller 6130 8642. Du kan også kontakte kommunikationsmedarbejder Jens
Østergaard: jeo@vucaarhus.dk eller 8732 2476.

Hvor: Kantinen, VUC Aarhus, Ingerslevs Boulevard 3, Aarhus C.
Hvornår: Fredag den 1. november (Speeddating klokken 12-12.30)
Hvem: Følgende kandidater deltager i arrangementet:








SF: Gitte Velling
Lib. Alliance: Anders Burlund
Rad.venstre: Anne Nygaard
Kons.: Henrik Dahlin
Soc.dem.: Rene Majlund
Venstre: Lene Horsbøl
Enhedslisten: Andreas Fey

