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Center for elevrådgivning

JANUAR

Hvordan håndtere du

hjemmeudervisning?

DSE-TV's værter interviewer Theo

og Dagmar fra elevtelefonen om

gode fif til, hvordan du kan hånd-

tere din hjemmeundervisning.
Fag: klassens time

Målgruppe: mellemtrin og udskoling13:00 - 13:30

JANUAR

Hvad er god kommunikation online

DSE-TV's værter har inviteret

eksperter fra TDC projektet WiFive

i studiet, som vil afholde et lille

webinar om den gode online

kommunikation. 
Fag: Dansk, tværgående emne IT og

Medier

Målgruppe: mellemtrin
10:00 - 10:45

WiFive

5

DSE LIVE - FREDAG

FEBRUAR

Skolen i en coronatid 

DSE-TV' får undervis-ningsmini-

steren i studiet og interviewe

hende om skolen her og nu under

corona og hendes visioner for

skolen. 
Fag: Samfundsfag og Dansk

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling11:00 - 11:45
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Peng Pong

JANUAR

Økonomi når du gamer derhjemme

under corona

Gamer du under lock-down? I dette

afsnit inviterer vi eksperter i hver-

dagsøkonomi forbi til at lære os

om apps og økonomi i spilindu-

strien 
Fag: matematik

Målgruppe: mellemtrin 

10:00 - 10:45

12

SENDEPLAN
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DSE LIVE

JANUAR

Ung i kommunalpolitik (forløbig)

DSE-TV' vil forsøge at få den

yngste borgmester i studiet og

interviewe hende om hvad en

borgmester laver og hvorfor elever

skal engagere sig i kommunal-

politik.
Fag: Samfundsfag og Dansk

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

13:00 - 13:30

9

DSE LIVE

FEBRUAR

Sexualundervisning

DSE TV har i forbindelse med uge

6 inviteret skoleelevernes formand

og Sex og Samfund i studiet til at

diskutere nutidens undervisning og

materiale
Fag: biologi/dansk/samfundsfag

Målgruppe: Udskoling 10:00 - 10:45

www.skoleelever.dk Danske Skoleelever | Facebook dse@skoleelever.dk
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Peng Pong

JANUAR

Økonomi når du køber snacks i

Netto

Køber du også ekstra mange

snacks i denne tid eller handler du

ind for dine bedsteforældre? 

Hvordan holder vi lige styr på pri-

serne og hvor mange penge, der

er tilbage?
Fag: matematik

Målgruppe: mellemtrin 

10:00 - 10:45

Hver tirsdag og torsdag  -  skoleelever.dk/tv
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DSE-Mener Undervisningsmiljø

JANUAR

Hvorfor er

undervisningsmiljølovgivningen vigtig

VI har inviteret Danske Skole-

elevers formand i studiet for en

snak om undervisningsmiljø på de

danske grundskoler
Fag: Samfundsfag

Målgruppe: Udskoling13:00 - 13:30


