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Med akrobatik som omdrejningspunkt mødtes danske skoleelever med jævnaldrende 

børn og unge fra Nafsi Africa Acrobats i Kenya. De unge blev inviteret inden for i skoler 

og lokalsamfund og skabte dialog om klimaforandringerne og kultur.  

 

Verdensmål og global kultur i 

skoler og lokalsamfund 
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En kulturtrup bestående af seks unge (10-22 år) 

samt to trænere fra Nafsi Africa Acrobats i Kenya 

gæstede i september og oktober 2019 skoler og 

kulturinstitutioner i Kalundborg og Sønderborg 

kommuner samt Sjølund Skole i Kolding 

Kommune.  

Gruppen, Nafsi Youngsters, var udvalgt af Nafsi til 

at deltage i turneen som led i det EU-støttede 

projekt, CulPeer4Change. Gruppen var på turné i 

tre måneder og besøgte ud over Danmark også 

Tyskland og Bulgarien.  

Spor Medias projekt ’Global Kids’ stod for 

samarbejdet med Nafsis samt for den 

overordnede organisering af fem ugers turné i 

Danmark, mens skolerne var ansvarlige for det 

pædagogiske indhold samt indkvartering hos 

værtsfamilier. 

 NAFSI AFRICA ACROBATS – en 
kulturorganisation i Kenya 
 

Nafsi Africa betyder ‘Afrikas sjæl’, og Nafsi 
tilbyder fritidsundervisning i akrobatik, dans 
og musik til børn og unge i Nairobis 
slumområder. Med støtte fra Danmark 
forsøger Nafsi samtidig at gøre de unge 
bevidste om den verden, de lever i. 
Nafsi giver børnene fritidsaktiviteter, der 
giver dem fysisk styrke og øget selvtillid og 
gåpåmod.    

Formålet med turneen var at åbne og motivere danske 

skoleelever til at få og søge mere viden om Kenya og om FNs 

verdensmål samt styrke deres interkulturelle kompetencer og 

hermed evner til at agere som morgendagens verdens-

borgere. Desuden ønskede deltagende landsbysamfund at 

være fælles om en begivenhed med globalt perspektiv. 

 

”Verdensborgeren betyder i vor 

tid det menneske, der tager 

nutidens store brændende 

globale problemer op for at 

bidrage til løsninger, der kan 

være til gavn for hele 

menneskeheden.” 

Peter Kemp, 

’Verdensborgeren som pædagogisk 

ideal’ 
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BAGGRUND 
Spor Media har siden 2004 inviteret ungdomskultur-

grupper til Danmark som led i projekt Global Kids. I 

løbet af de 15 år og omtrent ligeså mange kulturbesøg 

har mange lokale partnere involveret sig i projektet. 

Kalundborg Kommune har deltaget næsten hvert år, og 

her har langt de fleste skoler haft besøg flere gange.  

I perioden fra 2019-21 samarbejder Spor Media med 

Kalundborg Kommune og Sønderborg Kommune som 

partnere i det EU- støttede projekt CulPeer4Change, 

der involverer kommuner og organisationer fra syv 

lande i Europa og en række kulturprojekter i det 

globale Syd.  

Spor Media/Global Kids gennemførte årets besøg af 

Nafsi i samarbejde med fem skoler i Kalundborg. I 

Sønderborg involverede projektet Kulturforvaltningen 

samt Foreningen af Landsbylaug, der inddrog landsbyer 

og fem friskoler i kommunen.  

Verdensmål 
Spor Media/Global Kids har samarbejdet med Nafsi 

Africa Acrobats siden 2014, og turneen i 2019 er det 

tredje besøg af en ungdomsgruppe fra Nafsi. For tre år 

siden påbegyndte Spor Media et projektsamarbejde 

med Nafsi og har med støtte fra CISU (Civilsamfund i 

Udvikling) støttet organisationsopbygning, fritids-

undervisning for piger og inddragelse af verdens-

målene i Nafsis aktiviteter – blandt andet ved at tage 

de unge deltagere fra slummen med ud i nogle af de 

områder, der er mest berørt af klimaforandringerne. 

Temaet for årets besøg af Nafsi Youngsters – 

verdensmål nummer 17 om klimaforandringer - er 

således en direkte forlængelse af Nafsis aktiviteter i 

Kenya.  

Interkulturelle kompetencer 
Det direkte kulturmøde, hvor de unge møder hinanden 

og oplever hinanden som ligeværdige, udvikler deres 

interkulturelle kompetencer, der er afgørende for, at 

de unge fremover kan agere som verdensborgere og 

altså også forstå og forholde sig til FN’s verdensmål.  

Efter 15 år med Global Kids i Danmark har vi et 

gennemarbejdet koncept, der, når det implementeres i 

samarbejde med engagerede kulturgrupper, lærere og 

elever, kommuner og lokalsamfund er med til at gøre 

de deltagende elever til fremtidens verdensborgere.  
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Partnere i Danmark: Forberedelserne begyndte i 2017, hvor 

kulturforvaltningerne i både Sønderborg og Kalundborg 

tilkendegav, at de ønskede at deltage i projektet i 2019. I 

Sønderborg ønskede man at inddrage nogle af kommunens 

landsbylaug, mens Kalundborg ville lade besøget være en del 

af tilbuddet ”Den kulturelle rygsæk”. 

Spor Medias samarbejdspartner i Tyskland, 

KinderKulturKarawane, var interesseret i at indgå i 

organiseringen, og planlægningen var således godt i gang, da 

det europæiske projekt CulPeer4Change i januar 2019 blev 

godkendt af EU efter først at være blevet afvist. 

Skoleforvaltningerne i begge kommuner står sammen med 

Spor Media som de danske deltagere i det europæiske 

projekt, og i Sønderborg organiserede skoleforvaltningen to 

forestillinger for nogle af kommunens elever i Sønderborg 

Teater. Mens det i Kalundborg var det den ansvarlige for 

”Den kulturelle rygsæk”, der fandt de skoler, der skulle 

deltage i projektet, var det i Sønderborg frivillige fra 

kommunens Landsbyforum i samarbejde med en 

repræsentant fra kulturforvaltningen, der desuden stod for 

tre offentlige forestillinger. 

 

 

 

Partnere i Kenya: Nafsi havde begyndt forberedelserne i 

Kenya, da Spor Media kom på projektbesøg i marts 2019. 

Nafsi havde udvalgte to trænere og seks unge artister ud af 

de omkring 300 børn og unge, der hver uge træner med 

Nafsi i forskellige slumområder i Nairobi. Flere af de unge 

havde ikke pas, og det viste sig at være umuligt at få 

papirerne i orden for alle de unge og at få de nødvendige 

 

Forberedelse 

i Danmark og 

i Kenya 
 

”Landsbylaugene har lavet en udviklingsplan, og der har de 

alle sammen skrevet noget om fællesskab, kultur og 

kulturarrangementer på tværs. Derfor var de interesserede i 

at deltage.”                 Ansvarlig fra Landsbyforum, Sønderborg 
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tilladelser fra skolerne. Derfor blev to af deltagerne i den endelige trup gengangere fra Danmarksturneen i 2016, og 

lederen af gruppen blev Kenneth Owino, der er en meget erfaren artist og pædagog. 

Forestilling: Nafsi producerede forestillingen ’The Weather Report’ eller på dansk ’Vejrudsigten’, der med akrobatik, 
dans og trommer viser nogle af de klimaudfordringer, mennesker står overfor i Kenya. De trænede forestillingen både 
med gruppen, der skulle til Europa og med andre unge, der vil turnere i Kenya. Inden afrejse havde forestillingen 
præmiere i Nairobi.  
 
Forberedelse af skolerne: Skolerne blev opfordret til at finde de klasser, der primært skulle involveres i besøget. 
Forslaget var, at de primært satsede på 6.-klasserne. Skolerne blev desuden opfordret til at forberede eleverne, så 
besøget ikke blev en enkeltstående begivenhed. Umiddelbart inden besøget var den pædagogiske konsulent fra Global 
Kids på flere af skolerne og snakke undervisningsindhold og evaluering med elever og lærere. 
 

Besøg fra Nafsi: I maj-juni kom Joel Kirambo fra Nafsi på 
forberedelsesbesøg i Danmark. Selvom besøget blev 
ramt af visumproblemer og andre praktiske 
vanskeligheder lykkedes det at organisere besøg på de 
fleste, af de involverede skoler. Der var de fleste steder 
afsat et par timer til Joel Kirambos besøg og han deltog i 
forskellige aktiviteter fra morgensamling til møder med 
lærerne og de involverede klasser.  
 
Joel Kirambo var i Danmark  som træner i 2016 og var 
meget opmærksom på både lærernes og elevers behov. 
Fra Kenya har han erfaring som hospitalsklovn, akrobat 
og musiker, og han kan hurtigt læse børnenes behov og 
sammensætte et varieret program for mange børn i alle 
aldre. 
 

”Vi har i dansk-timerne arbejdet 15-16 lektioner for at forberede besøget. Spredt over fire uger. I køkkenet har vi i samme periode 
lavet klimamad og brugt to timer om ugen. Og så har vi i samfundsfag to timer om ugen arbejdet med Greta Thunberg for at 

præsentere en klimaaktivist fra Europa – hvor Nafsi er klimaaktivister fra Afrika. Lige nu har vi i samfundsfag noget om flygtninge. 
Skolen ligger i et område, der kan være meget fremmedfjendsk, og derfor er jeg lige inde og pille ved flygtningebegrebet. Og så har en 

anden lærer arbejdet med verdensmålene. Sammenlagt er det mange timer vi har brugt til forberedelse – måske 34 lektioner.” 
Lærer, Sønderjylland 

 
Undervisningsmateriale: Julie Fogt Rasmussen, med speciale i 
klimaforandringer i Kenya udarbejdede for Global Kids et interaktivt og 
web-baseret undervisningsmateriale om ”Nafsi og klima-
forandringerne”. Linket blev delt med skolerne i Global Kids’ 
nyhedsbrev, på hjemmesiden og på facebook. Materialet lægger op til 
både klasseundervisning (eller morgensamlinger) og til elevernes egen 
læring. https://sway.office.com/3uNvgWNG54GkhhOB?ref=Link 
 
Video: Med hjælp fra Spor Media lavede Nafsi en video ’Nafsi 
Youngsters 2019 – Climate change Tour’ om de unge, der var udvalgt til 
turneen, og om klimaspørgsmål i Kenya. I videoen fortæller både et par 
af de unges mødre samt de unge selv og deres trænere om den 
forestående rejse, og hvad den betyder for dem. Videoen giver et lille 
indblik i levevilkår og i Nafsis træningsvilkår i Nairobi. 
https://www.globalkids.dk/?p=2273  
 

Joel kirambo på forberedelsesbesøg i Danmark 

https://sway.office.com/3uNvgWNG54GkhhOB?ref=Link
https://www.globalkids.dk/?p=2273
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Hjemmeside og Facebook: Global Kids har orienteret lærere og forældre om besøget via 

hjemmesiden www.globalkids.dk - med information om Nafsi Africa og Kenya og med 

baggrund for og ideer til undervisning i FNs Verdensmål og styrkelse af interkulturelle 

kompetencer. På sitet er desuden information om hver enkelt deltager i truppen, samt 

elementer fra kenyansk kultur – fra sangen ’Jambo’ på swahili til nationalsang og flag. På 

hjemmesiden er der også rapporter og små film fra tidligere besøg af Nafsi og andre 

kulturgrupper. Informationerne er desuden delt på Global Kids Facebookside, der følges 

af over 600 personer. 

Nyhedsbreve: Global Kids udgav tre nyhedsbreve inden besøget af Nafsi og delte dem via 

hjemmesiden og mail til de ansvarlige lærere, skoleledere og lokale arrangører. 

Nyhedsbrevene var primært henvendt til de ansvarlige lærere og til værtsfamilier.  

Folder og plakat: Global Kids producerede en folder, med information om Nafsi Youngsters, forestilling og workshops 
samt et program for hele turneen. Folderen og plakaten blev også gjort tilgængelige via hjemmesiden. 
Folder: https://www.dropbox.com/s/ni21wuwqvtv5u5g/Folder%20NAFSI%202019.pdf?dl=0 
Plakat: 
https://www.dropbox.com/s/os0hf5kwwb9fh3o/Plakat%20Nafis%20Africa%202019%20A3%20poster_FIN.pdf?dl=0 
 
Værtsfamilier: Skolerne fik til opgave at finde værtsfamilier til de 8 gæster fra Nafsi Youngsters fra Kenya. Udfordringen 

var både at finde det nødvendige antal værtsfamilier og at koordinere skolerne imellem, så de unge ikke skulle flytte 

værtsfamilie for ofte. Global Kids udsendte på forhånd et brev med information til værtsfamilier og opfordrede til at se 

introfilmen ’Nafsi Youngsters 2019 – Climate change Tour’ Filmen præsenterer gæsterne fra Nafsi og er velegnet som 

baggrund for en snak i familier og skole om det forestående besøg. Sammen med de involverede skoler organiserede 

Global Kids møder for værtsfamilier og lokalsamfund med henblik på at dele erfaringer fra tidligere besøg og afklare 

eventuelle tvivlsspørgsmål. (19. og 20. august in Sønderborg – 21. august i Kolding og 22. og 28. august I Kalundborg). 

På møderne fortalte tidligere værtsfamilier fra 2016 om deres erfaringer, og vi viste filmen om Nafsi Youngsters og 

uddelte plakater og foldere til skoler og 

familier. 

Presse: Spor Media, kommuner, skoler 

samt de lokale landsbylaug deltes om 

kontakt til nationale og lokale medier. 

Spor Media lagde fotos samt udkast til 

pressemeddelelser på hjemmesiden.  

 

http://www.globalkids.dk/
https://www.dropbox.com/s/ni21wuwqvtv5u5g/Folder%20NAFSI%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/os0hf5kwwb9fh3o/Plakat%20Nafis%20Africa%202019%20A3%20poster_FIN.pdf?dl=0
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Hver skole stod typisk for to dage, hvor de unge fra Nafsi underviste de danske børn og unge i akrobatik, dans og musik 

og efterfølgende viste forestillingen ”Vejrudsigten” for hele skolen. De ansvarlige klasser var desuden blevet bedt om at 

forberede en workshop for gæsterne om dansk kultur og om, hvordan vi hver især kan bidrage til opnåelse af 

verdensmålene. En af skolerne havde blandet Nafsi workshops og danske workshop, så der hele tiden var en 

vekselvirkning mellem de forskellige bidrag. 

 

 

Gæsterne blev indkvarteret privat hos familier tilknyttet 

skolerne – som oftest familier med børn i de deltagende 

klasser – og de deltog i familiens og børnenes almindelige 

fritidsliv. 

Nafsi workshops: De fleste af de deltagende skoler havde 

udvalgt 30-50 deltagere, der havde forberedt sig på besøget, 

og som havde den primære kontakt med gruppen. På 

enkelte skoler var den primære kontaktgruppe større – op til 

100 elever. Nafsi underviste de udvalgte deltagere i 

akrobatik, trommer og dans i to workshops af op til tre 

timers varighed. 

 

 

 

  

 

Nafsis tilstedeværelse og den energi, de har bragt med ind i 

skolerne og klasselokalerne, var helt utrolig høj og 

inspirerende for mange af de elever og lærere, som var 

blevet udvalgt til besøget. Mange steder blev hele skolen 

 

Besøget 

 

Nafsi Youngsters turnerede i Danmark fra 

den 31. august september til den 6. oktober 

2019. Projektet involverede fem skoler i 

hver af de to deltagende kommuner samt 

en folkeskole i Kolding Kommune – i alt 11 

skoler. Desuden deltog en højskole. 

Gruppen optrådte på alle skoler samt gav 

fem offentlige forestillinger. 

 

“God ide at blande workshops (hvor ansvar for workshops skifter mellem Nafsi og danske elever), så vi kan udveksle viden, og vi 
kan trække vejret ind imellem. Eleverne oplever, at de giver noget. En af dem sagde: “Nu er det jeres tur til at vise, hvad I kan”. 

                         Træner, Nafsi 

 

”Jeg oplevede at Nafsi Youngsters har en energi, som 

genoplader af sig selv hver dag.”                            Nafsi træner  

 ”Vores workshops var virkelig gode – selvom det var første 

gang, jeg arbejdede med hvide mennesker. Vi lærte også en 

hel masse. Nogle af dem (børnene, red) er meget usikre, men 

vi gav den håb og de blev glade. Andre var stædige, men 

Kenneth (træner, red) fik dem tilbage på banen. Vi lærer en 

masse, og de lærer en masse.”                             Nafsi Youngster 
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involveret, når Nafsi var med til morgensamlinger, og generelt var besøget tydeligvis en attraktion for elever i alle aldre. 

Trænerne fra Nafsi udviste en fantastisk pædagogisk indsigt og formåede også at inddrage elever, der til daglig har 

koncentrationsproblemer eller sociale vanskeligheder. 

I mange sammenhænge bliver vores inklusionselever ekskluderet. Her har Nafsi gruppen en helt fin fornemmelse for, hvem man lige 

lægger armen om, hvem man lige lader stå lidt, og hvem man lige lægger hånden på. Det betyder, at vores børn er trygge, og at de 

bliver budt ind i kredsen. Det bliver gjort på allerfornemste vis, så der er ikke nogen af vores børn, der har lagt mærke til, at der er blevet 

gjort noget ekstra for dem. – De har bare været en naturlig del af gruppen. Så det er meget positivt for de børn. Jeg havde en dreng i 

dag, som sagde ”Jeg tror jeg har fået to nye venner”.                                                                                                             Lærer, Sønderjylland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske workshops:  På folke- og friskolerne havde de danske  

elever forberedt workshops for gæsterne om dansk kultur 

eller om verdensmål. Nogle af skolerne havde arbejdet 

praktisk med verdensmålene, og i en klasse på Kværs 

Idrætsfriskole, havde hver elev endda arbejdet med hvert sit 

verdensmål, og lavede fremlæggelser om, hvordan vi hver 

især kan bidrage til at målene nås. Andre elever viste 

gæsterne eksempler på, hvordan de i deres lokalsamfund 

organiserer affaldssortering og genbrug. 

Det var meget forskelligt fra skole til skole, hvor meget 

eleverne havde været involveret i planlægningen af danske 

workshops. På nogle af skolerne var lærere og elever meget 

kreative, og tog gæsterne med på ture, så de med selvsyn 

kunne se danske løsninger på fælles problemer.  

På de fleste skoler tog Nafsi desuden initiativ til at fortælle 

om Kenya og spørge ind til elevernes viden og oplevelser af 

verdensmålene. 

”Fra at tænke ’Hvad er det for en opgave der bliver lagt på 
mit bord, hvad skal jeg stille op med den’ til at stå i det og 
mærke denne vildt gode energi og mærke, at mine elever 
bare tænker ’nej hvor spændende!’ og melder sig som 
værtsfamilier, og så til at møde Nafsi-gruppen, som kommer 
med den fantastiske pædagogiske indsigt og kropslige 
forståelse og karisma, som vi som skole og som eleverne 
lærer noget af.  
Det kan godt være jeg er på arbejde, men jeg har fået meget 
mere tilbage end jeg har givet fra det her projekt. Jeg går 
utroligt beriget herfra, og det gør mine elever også. Det vil 
være noget vi vil huske i meget lang tid. Jeg tænker at det 
har været en fantastisk oplevelse for os, som jeg kunne unde 
mange flere at få lov til at få. Jeg tænker at det i starten 
virker meget stort, når man tænker at man får besøg fra 
Kenya. Men det har været så afslappet at have besøg af 
Global Kids, fordi vi ikke har skullet følge en timeplan, men 
undervejs har kunnet bestemme, hvad vi ville.” 

Lærer, friskole i Sønderborg Kommune 
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Forestilling: Gruppen afsluttede besøget på hver skole med 

”Vejrudsigten” – en forestilling om klimaforandringer i Kenya, 

med akrobatik, dans og trommer. Desuden organiserede 

Global Kids sammen med kommunerne velbesøgte offentlige 

forestillinger. De lokale arrangører havde gjort noget ud af at 

finde spændende scener, og de mest fantastiske opgivelser 

fandt gruppen Gråsten Slotskirke, hvor Nafsi Youngsters 

optrådte med halsbrækkende akrobatik foran alteret. 

 

Forestillingen blev godt modtaget både i skolerne og på de 

offentlige scener. Dog var det vores oplevelse, at det kan 

være svært at tiltrække et stort publikum udefra, hvis 

forestillingen ikke indgår i noget allerede planlagt 

(landsbyens sommerfest e.l.) 

Privat indkvartering: Skolerne havde på forhånd fundet 

værtsfamilier til gæsterne, der de fleste steder boede to og 

to. Enkelte steder var der dog så megen rift om gæsterne, at 

de boede enkeltvis. Vi tilstræbte, at gæsterne skulle bo fem 

dage hvert sted, men det lykkedes ikke altid. Nafsi 

Youngsters blev en del af de familier, de boede hos, og tog 

efter skoletid hjem sammen med deres nye ’søstre’ og 

’brødre’.  De kom med til fødselsdage og familiebesøg, og i 

weekenderne organiserede værtsfamilierne ofte fælles 

aktiviteter. Værtsfamilierne var gode til sammen med 

skolerne at organisere fælles fritidsaktiviteter, og Global Kids 

inviterede til afskedsfester for de unge og deres nye familier. 

 

 

 

 

”Jeg begyndte at lave akrobatik I 2010, men jeg optrådte aldrig i 

et show – kun for sjov. I marts tog vi til Mutomo (studietur om 

klimaforandringer, hvor de unge Nafsi’er lavede akrobatik på 

lokale skoler / red). Jeg var nervøs for at vise folk, hvad jeg kan. 

Men siden, har jeg fået selvtillid. Første gang, vi optrådte i 

Europa, var jeg lidt nervøs. Nu kan jeg gøre alt.” Nafsi Youngster 

 

 

 

”Jeg vil gerne takke alle værtsfamilier. De giver os alt – og det er 

ikke let, når de ikke kender os. I vores land er det svært at hjælpe 

en person, du ikke kender. Jeg kunne længes hjem fordi de viste 

os kærlighed som forældre. Dejlig oplevelse.”        Nafsi Youngster 

 
”Jeg er glad for at have mødt så mange familier – men det er 

samtidig trættende at skulle rejse igen, lige når du har skabt 

bånd. Hjertet bliver træt. Værtsfamilierne åbner deres døre for os 

som fremmede, og vi bibringer oplevelser til familierne, der får 

noget at være sammen om.”                                            Nafsi træner 
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En enkelt skole havde på forhånd frasagt sig opgaven at finde 

værtfamilier, og en anden skole i området trådte til og påtog 

sig ansvaret i den uge, Nafsi Youngsters var på egnen. Et par 

andre skoler forsøgte at finde værtsfamilier, men fandt ikke 

familier til alle, og nogle af de unge Nafsier blev derfor 

indkvarteret hos Global Kids ansatte. 

Generelt var værtsfamilierne en utrolig ressource for Nafsi og 

for projektet. De fleste var meget opmærksomme på 

gæsternes behov og gav dem ikke kun mad og husly men også 

tryghed og omsorg. Mange værtsfamilier fortalte undervejs, 

hvordan deres indsigt i de unges livssituationer voksede. 

Børnene glædede sig til at komme hjem til deres 

værtsfamilier om eftermiddagen, fordi der altid ventede dem 

noget rart og sjovt, som fx fritidsaktiviteter med deres 

jævnaldrende ’værtsbrødre- og søstre’, eller bare god dansk 

hygge. Værtsfamilierne blev i flere tilfælde tæt knyttet til 

deres unge gæster – ofte efter kun 2-3 dage sammen. 

Familierne tog dem til sig, og nogle valgte efterfølgende at 

støtte ’deres’ barns eller børns skolegang via Nafsi’s 

Skolefond. (Se http://www.globalkids.dk/?page_id=1184). 

Flere familier nævner, at det tog et par dage at lære hinanden 

rigtigt at kende, og at fem dages ophold er at foretrække. 

For at undgå forskelsbehandling af de unge, samt at 
familierne ikke skulle føles sig presset til at give gaver, havde vi fra Global Kids side opfordret familierne til ikke at give 
gaver af værdi, men gerne støtte via Nafsis Skolefond. Det var dog svært at styre, og Nafsis træner måtte midlertidig 
konfiskere nogle af gaverne, til gruppen var hjemme igen. En af familierne nævnte  ubehaget ved forventninger om 
gaver. 

 

”Vi har da snakket mange gange om det det der med at det er godt at der bliver rusket lidt op i tingene en gang imellem 
og får andre perspektiver på tingene. Og oplever andre måder at gøre tingene på, det tror jeg er sundt nok for alle. Det 
der smittende humør der, altså jeg har haft nogle vildt gode dage på arbejde, fordi jeg bliver i så godt humør af at have 
dem på besøg, jeg synes de spreder en god energi, bare ved at være her.” 

Værtsfar
 

Transport og tourguides: Global Kids stod selv for transport af 

gruppen i en lejet minibus og privat bil. Der var således 

konstant en eller to danske arrangører sammen med gruppen 

som ”tourguides”. Opgaverne bestod i alt fra ansvar for 

gruppens velbefindende og kommunikation med skoler og 

andre arrangører til kørsel og ansvar for lyd- og lysudstyr 

inden hver forestilling. Turguiderne brugte erfaringerne fra 

tidligere Global Kids besøg, så udbyttet blev så stort som 

muligt. 

 

”Jeg synes det var ret sjovt at være værtsfamilie, 
selvom de kun forstår engelsk og swahili. Så jeg 
skulle bruge mit engelsk ret meget (…) Jeg havde 
ikke rigtig nogen fordomme, men første gang jeg 
fik at vide at vi skulle have nogen boende, var det 
min mor der sagde det, og hun havde ikke fortalt 
mig det, så til at starte med blev jeg lidt sur på 
hende, men det fortrød jeg lidt at jeg gjorde, for 
det var faktisk ret sjovt at have nogle, man slet ikke 
kender, på besøg..” 

Elev , 5. klasse 

http://www.globalkids.dk/?page_id=1184
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Andre aktiviteter: 
Nafsi Youngsters deltog i et væld af aktiviteter, der blev 
planlagt af Global Kids og af skoler og værtsfamilier. For 
eksempel:  
 
- De deltog i DUBAL (Danske Børne-og Ungdomscirkusskoler) 
Circus Festival in Odense 
- De var med til spejder i Hejls 
- De stod for workshops for elever på Kolding Musikskole 
- De deltog i mange workshops om Verdensmålene 
- De var med til foldbold og andre fritidsaktiviteter rundt om i 
landet 
- De besøgte en gammel vindmølle i Løve 
- De var i Universe (Als) sammen med værtsfamilier 
- De udvekslede erfaringer med elever på Jyderup Højskole 
- De blev interviewet til mange medier 
- De lærte 10.000 unge på Rådhuspladsen at danse for klimaet 
ved den store klimamanifestation I København. Se 
https://www.facebook.com/globalkidsdk/videos/2889794931038681/  

 

 

 

 

Hvor mange kom vi ud til: Sammenlagt arbejdede Nafsi 

Youngsters med omkring 700 elever i workshops, og 

omkring 2500 så forestillingen “Vejrudsigten”. De 

boede hos sammenlagt 25 værtsfamilier og var til et 

utal af familiemiddage, spejder- og 

sportsbegivenheder i lokalsamfundene. De mange 

nyhedsartikler og reportager og delinger på sociale 

medier nåede yderligere mange tusinde. 

https://www.facebook.com/globalkidsdk/videos/2889794931038681/
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Efter besøget fra Nafsi har enkelte skoler givet udtryk for, at de kommer til at arbejde videre med Nafsi og 
klimaforandringerne. Det er tydeligt at se, hvordan besøget har sat sit præg på lærere og elever, og det har sat gang i 
tanker og refleksion hos mange, både i klasselokalet og rundt i hjemmene.  

”Det er noget vi vil bruge meget tid på at samle op på og gå videre med, nu hvor de har været her. Jeg forestiller mig at vi 
skal snakke om hele denne oplevelse de har haft, og så tage lidt fat på hvad kan vi gøre i Danmark. Men i engelsk kommer 
vi til at arbejde videre med Kenya og Nafsi. Jeg synes vi har været meget heldige at have fået besøg fra Nafsi, og især en 
friskole fra Nordals kan få besøg og at det ikke altid kun er i København den slags sker.” 

Lærer fra friskole på Nordals 

EVALUERINGER 
På nogle af skolerne har eleverne arbejdet med videodagbøger, og lavet optagelser af sig selv på skolen eller hjemme, 

til ridning eller til fodbold, og fortalt om deres oplevelser med at have besøg af Nafsi på skolen, eller hvordan det var, 

at være værtsfamilie. Derudover har Global Kids lavet kvalitative interviews med udvalgte lærere og elever fra syv af 

skolerne.  

Fælles for mange af interviewene er, at flere af 

eleverne inden besøget var nervøse for at skulle 

kommunikere på engelsk med gæsterne fra Kenya. 

Langt størstedelen af dem har dog alligevel snakket 

meget engelsk, og fortæller, at det har rykket ved 

deres sprogforståelse samt givet dem lyst til at lære 

mere. Flere af eleverne, som ikke var værtsfamilier, har 

udtrykt, at de før besøget havde været skeptiske over 

for at blive værtsfamilie, men efter at have haft besøg 

og oplevet deres klassekammeraters glæde over at 

være værtsfamilier, var kede af at de alligevel ikke 

valgte at være værtsfamilier.  

Her er en kommentar fra Berit, lærer på Rynkevangskolen i Kalundborg: 

 

 

”Jeg synes det har været helt vildt godt. Jeg har ikke haft besøg af Nafsi før, men skulle de komme igen, ville jeg helt 
klart lægge hus til, fordi det er en kæmpe oplevelse. Fra et lærerperspektiv vil jeg sige, at det har været helt vildt godt 
for eleverne. Jeg tror, at mange har været skeptiske til at starte med, fordi de ikke vidste hvad det var, men da vi kom i 
gang med at snakke mere om det, og da Jonas fra Global Kids kom på besøg, så blev det mere virkeligt for dem, og de 
glædede sig helt vildt. På dag et var de vildt kede af, at de kun havde to dage sammen med dem. Det har været helt vildt 
godt i forhold til kulturmødet, hvilket nogle gange godt kan blive lidt snæversynet. Det er dejligt at se, at det har åbnet 
manges sind op for andre kulturer. Det har været en god oplevelse, og jeg ville helt sikkert gøre det igen.” 

Lærer, folkeskole i Kalundborg 
 

 

Efter 

besøget 
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”Det var sjovt at danse på deres måde. Jeg har lært 
akrobatik, som er meget anderledes fra gymnastik, hvor vi 
ikke laver pyramider. Jeg synes vi i Danmark burde gøre det 
samme som i Kenya, nemlig at forbyde plastik, for vi har 
rigtig meget af det.” 

Elev 6.kl, Oksbøl Friskole 
 

”Det sjoveste var at have dem boende og at prøve 
akrobatik. Jeg har lært, at vi skal være mindre 
forkælede og prøve at klare os selv noget mere. Det 
har været sjovt, spændende og anderledes at være 
værtsfamilie. De kunne rigtig godt lide at hygge i 
sofaen med tæpper og se tegnefilm.” 

Elev 6.kl, Løve skole: 

 
 

”Vi har spillet musik, og vi lærte at synge Jambo Bwana. Jeg 
har lært at plastic kan være farligt, fordi det stopper huller til i 
afløbsrør, og det gør folk syge. Jeg havde Emma og Paula 
boende, og det var sjovt at snakke engelsk hele tiden. Pas på 
naturen, vi har brug for den!” 

Elev 5.kl, Svenstrup Friskole  

 
 

”Jeg blev overrasket over at de bare kom ind og så 
smilende og glade ud, og det gav mig et lyst til at 
være med. Jeg tror det havde givet et andet indtryk 
hvis de bare havde gået ind og sagt ”nu skal vi 
danse”. De var glade og smilede og levede sig helt 
ind i det de gjorde, og det kunne man virkelig 
mærke, og man blev revet helt med.” 

Elev 7.kl, Kværs Idrætsfriskole  

 
 

”Det var sjovt at få nye venner. Jeg har lært nogle sjove danse, og lidt mere akrobatik, og det 
kunne jeg slet ikke før. De prøver at få os til at forstå at vi kan gøre noget med alt vores plastic 
i stedet for bare at smide det på gaden. Jeg har haft Paula og Joan boende derhjemme, hvor 
vi har spillet og hygget. Jeg ville meget gerne gøre det igen en anden gang. Jeg var lidt nervøs 
over hvordan det ville være, for jeg havde set en video før de kom hvor de ikke snakkede så 
meget engelsk, men de var faktisk ret gode. De har været rigtig søde at have på besøg. Jeg 
har ikke haft venner fra udlandet før, men nu har jeg fået rimelig mange, og det er jeg glad 
for.” 

Elev 5.kl, Oksbøl Friskole 

 

”Det var sjovt at lære dem at kende, og høre om hvor de 
kommer fra, og hvordan der er i Kenya. Man bliver 
interesseret i at undersøge hvilke problemer der er i 
Kenya, som fx klimaforandringer, for det er noget de de 
snakker meget om.” 

Elev 6.kl, Tandslet Friskole 
 

”Jeg har lært en masse fed akrobatik! Hvis jeg skulle 
vælge en ting, jeg gerne ville blive bedre til, så er det 
gymnastik. Det er helt sindssygt hvad de kan! Jeg har 
lært, at Kenyanerne kæmper for deres klima, og de 
giver ikke op.” 

Elev 6.kl, Rynkevangskolen 
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OVERVEJELSER OM METODE 
På skolerne stod Global Kids for at indsamle interviews med lærere og elever, hvilket blev til i alt 28 individuelle 

elevinterviews, 2 gruppeinterviews, 7 lærerinterviews, og 25 elevproducerede videodagbøger. Global Kids havde på 

forhånd forberedt en række spørgsmål til eleverne, et semistruktureret interview (Brinkmann & Teglgaard 2010), som 

startede med ’hvad’ spørgsmål, som fx ’hvad synes du om at have besøg fra Kenya?”, som senere ville blive åbnet op for 

mere konkrete spørgsmål som ”havde du nogle fordomme og forventninger inden besøget fra Nafsi, og hvilke?” og ”blev 

de afkræftet/bekræftet”. Disse spørgsmål skulle få eleverne til at reflektere over besøget og hjælpe dem til at overveje 

deres egen indsats i løbet af de dage, de var med Nafsi på skolerne.  

Selve interviewet var et simpelt setup, med kamera, der filmede hver elev til et 3-4 minutters interview i et stille og 

uforstyrret rum. Ca. 4-5 elever fra 7 forskellige skoler stillede op til individuelle interviews. I to andre tilfælde var der 

tale om gruppeinterview, hvilket fik en anden karakter end det individuelle interview. I de individuelle interviews ville 

eleverne svare umiddelbart på de spørgsmål, der blev stillet, og nogle gange meget kortfattet. Under de to 

gruppeinterviews, deltog 4 eller 5 elever. Til begge interviews deltog klasselæreren, som kunne ’oversætte’ og 

omformulere spørgsmålene på en måde, læreren normalt ville stille dem spørgsmål på. Det gav eleverne mulighed for 

bedre at forstå essensen af spørgsmålet. Derudover blev gruppeinterviewet meget afslappet, i og med at flere var til 

stede, og det skabte en vis tryghed, og eleverne åbnede op for at alle kunne deltage i dialogen omkring et spørgsmål. 

Særligt under et interview på Tandslet Friskole blev dialogen meget åben og flydende, og eleverne kom hver især med 

deres besyv omkring en tematik eller noget, de var blevet nysgerrige på.  

Nogle af interviewene bar tydeligt præg af, at visse elever ønskede at snakke mere og i dybden. For det første var nogle 

elever mere trygge og afslappede ved at blive optaget på kamera, hvor andre elever var lidt nervøse og stille. Nogle var 

tydeligt meget optaget af kulturmødet, og hvordan de var påvirkede af at høre om leveforholdene i Kenya eller hvordan 

det var at tale så meget engelsk, hvilket gav nogle meget uddybende og substantielle svar, hvor andre elever svarede 

mere kortfattet på spørgsmålene. Det kom der tydeligvis meget forskellige svar ud af, og det var interessant at se, at 

besøget fra Nafsi havde stor påvirkning på nogle elever, og på andre knap så meget. Alligevel svarede størstedelen, at 

de har lært nyt om Kenya, klimaforandringer, engelsk, og dans og akrobatik.  

Valget af kvalitative interviews med et udvalg af elever begrænser muligheden for at skabe et kvantitativt billede af, 

hvad der er på spil under en kulturudveksling som med Nafsi. Det er et lille udsnit af eleverne, der frivilligt stiller op til 

interview, men de repræsenterer ikke nødvendigvis en generel holdning, eftersom under en fjerdedel af en klasse er 

blevet interviewet. En måde at have inddraget alle elever fra alle skoler kunne være med  spørgeskemaer, men det ville 

heller ikke være fyldestgørende, da svar på papir som 

oftest er meget kortfattede.  På flere skoler fik eleverne 

også en lektie, nemlig at lave videodagbog hvor de 

filmer sig selv, og fortæller om deres oplevelser med 

Nafsi, men ikke alle elever lavede lektien. Det er der 

senere blevet fulgt op på fra Global Kids, som har 

modtaget videodagbøger fra et par af skolerne, med 

elever som har delt deres egne videodagbøger.  

Det er tydeligt at se, at det kan være en udfordring som 

udefrakommende og fremmed, at komme ind i en klasse 

og forvente, at eleverne laver en opgave hjemme, også 

selvom de er blevet forberedt på forhånd. Også selvom 
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læreren påminder eleverne at de har en opgave for, kan det vise sig svært.  Dette viser, at der ligger en vis tillid og 

respekt i relationen til den som giver opgaven, og i dette tilfælde er det læreren. Men selvom opgaven også er blevet 

formuleret af læreren, er det ikke alle elever der har lavet lektien. I et enkelt tilfælde, på Oksbøl Friskole, blev opgaven 

med videodagbøger beskrevet for eleverne sidst på dagen, efter to lange workshops, og næsten alle elever har lavet 

deres videodagbøger, som de efterfølgende har sendt til deres lærere, som har videresendt til Global Kids. 

Interview har fungeret godt som evalueringsform på den måde, at det gav mulighed for at få nogle gode og kvalitative 

svar fra eleverne på video. Det gør, at den information Global Kids har fået fra eleverne, er blevet meget konkret, da 

flere elever kom med gode eksempler på, hvad der gjorde besøget fra Nafsi særligt spændende for dem. Det 

resulterede i mange gode citater fra eleverne, som på sin vis er små personlige anekdoter, og på samme tid et fint 

indblik i hvad et kulturgruppebesøg tilfører til elevernes hverdag ude på skolerne.  

Hvad der er gennemgående for de indsamlede elevinterviews er: 

- at de har lært nyt om Kenya 
- at de har lært nyt om klimaforandringerne 
- at de har lært nyt om verdensmålene 
- at de har lært nyt om akrobatik og dans 
- at de har lært nyt om at kommunikere med fremmede 
- at de har fået lyst til at gøre noget for de fattige lande 
- at de har lært nyt om sig selv 
 
 
Lærerne har gennemgående været meget positive og har påskønnet den direkte kontakt med Global Kids, der har 
erfaringerne fra tidligere besøg og kendskab til den besøgende gruppe fra rejser og projektsamarbejde i Kenya.
  

 

 

Verdensmålsundervisning 

Mange af eleverne giver udtryk for, at de har 

opnået en større bevidsthed om FN’s 

verdensmål, og ikke mindst om den forskel de 

selv kan være med til at gøre for deres 

omverden. Besøget fra Nafsi har skabt dialog og 

refleksion over hvad der sker med klimaet ude i 

verden, for det kan være meget abstrakt for 

nogle elever helt at forstå hvilke konsekvenser 

klimaforandringerne har udenfor Danmark, for 

herhjemme mærker vi ikke klimaforandringerne 

på samme måde som i Kenya. 

Lisbeth, lærer på Kværs Idrætsfriskole, har som forberedelse til besøget fra Nafsi givet hver af sine elever i 7. og 8.klasse 

den opgave, at de hver især har fået et verdensmål at arbejde med. De undersøger informationer om hvert verdensmål, 

og indsamler oplysninger om hvordan målene nås. Derudover har de også givet deres egne forventninger/forhåbninger 
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”Vi har deltaget i ’masseeksperimentet’, som 

går ud på at kortlægge Danmark for plastic. 7. 

8. og 9. klasse har deltaget sammen med mig, vi 

har været ude og måle af indsamlet alt det 

plastaffald som muligt på 100 meter. Bagefter 

har vi taget affaldet med hjem og bestemt de 

forskellige plastictyper og lavet forsøg. Deraf 

har eleverne lært at kunne bestemme 7 

forskellige plastictyper, og de er også blevet 

bevidstgjort om hvor meget plastic vi har 

liggende i vores natur.”  

Lærer, Eckersberg Friskole 

 

 

til hvad der kan gøres indenfor hvert verdensmål. I slutningen af processen skal alle elever lave en fremlæggelse med et 

powerpoint for klassen, sådan at de hver giver et verdensmål, men de får resten fra de andre elever.  

På nogle af skolerne har eleverne haft stort fokus på at samle affald, og især plastic. Det har medvirket til en endnu 

større bevidstgørelse for eleverne, og givet dem et større indblik i deres eget grønne fodaftryk: 

 

 

 

 

 

 

 

Interkulturelle Kompetencer  
Der er et stigende behov for at vi forholder os til en verden, 
hvor der er flere verdenssyn end dem, vi er vokset op med. 
Derfor er interkulturelle kompetencer en forudsætning for, at 
eleverne fremover interesserer sig for og tager ansvar for 
verdensmålene. Global Kids ønsker at gøre verden mindre, ved 
at børn og unge møder fremmede kulturer i øjenhøjde, med 
åbenhed frem for fordomme. 
 
For at vurdere, hvor meget projektet har styrket elevernes 
interkulturelle kompetencer, ser vi på de opdelinger Tove 
Heidemann har formuleret1:  
 
1. Evnen til at kommunikere. 
2. Evnen til at anvende IT interaktivt. 
3. Evnen til at sætte sig i andres sted. 
4. Evnen til at indgå i nye grupper og at kunne samarbejde  
med nogen med en anden baggrund. 
5. Evnen til at kunne handle selvstændigt og refleksivt i komplekse, uforudsigelige situationer. 
 

 
1 Definition af Tove Heidemann, UCC Syd,  

”Hvert år samler vi affald ind og 

så repeterer vi lige’ hvor lang 

tid er ting om at blive nedbrudt’ 

og så sender vi alle 85 børn 

rundt og så samler vi affald og 

til sidst vejer vi det og sorterer 

det, og snakker om 

nedbrydningstiden.” 

Lærer, Kværs Idrætsfriskole 

G ha 

Nafsi på Rådhuspladsen i København til Fridays For Future fredag 

d.20/9. De optrådte alle på scenen, hvor de holdt en klimatale, sang, 

dansede og opfordrede alle til at danse med for klimaet. 
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1: Evnen til at kommunikere:  
Så godt som alle deltagere har kommunikeret på engelsk med gæsterne, og det har 
været en øjenåbner for mange af dem at opleve, at sproget rent faktisk kan bruges til noget.  

 
”Jeg har haft Elizabeth og Emma boende, og det har været spændende at få udviklet mit sprog så jeg skulle sige noget på engelsk i 

stedet for dansk. Det var udfordrende, men det var fedt og jeg ville gerne prøve det igen.” Elev, 5.kl. 

 
En lærer på Rynkevangskolen i Kalundborg fortæller, at selvom eleverne ikke behersker et meget højt engelskniveau, kan 
de stadig kommunikere med Nafsi: 

 
”Der er stor forskel på eleverne, nogle kan en hel masse engelsk og andre kan ingenting. Det gode ved besøget fra Nafsi er, at man 

ikke altid behøver at tale for at kunne kommunikere.” 

2. Evnen til at anvende IT interaktivt: 
På skolerne har eleverne flere stedet benyttet IT til introduktion og til workshops. 
Elever fra 6.kl på Oksbøl Friskole havde lavet en powerpoint præsentation som de brugte til at fortælle om skolens historie 
ud fra.  Elever fra Oksbøl Friskole, og Løve Skole i Kalundborg havde som lektie at lave videodagbøger om besøget fra Nafsi, 
som de efterfølgende skulle klippe sammen og sende til Global Kids.  
 
3. Evnen til at sætte sig i andres sted: 
En lærer på Tandslet friskole på Sydals, fortæller om det perspektiv, de danske elever får på tilværelsen under et besøg af 
Nafsi: 
 
”Fra skolens side var det vigtigt at give eleverne den oplevelse og den mulighed at få nogen hjem, som er fra en helt anden verden. Det 

er ikke fordi de skal sætte ting i perspektiv som fx at sætte pris på at de har mad på bordet hver dag, men mere for lige at stikke fingeren 
i jorden en gang i mellem og lige mærke efter at verden den er faktisk ikke særlig stor, men der er kæmpe forskelle, og det er derfor er 

det utrolig rart for børnene at se, at deres jævnaldrene fra et helt andet land har en helt anden hverdag.” 

 
4. Evnen til at indgå i nye grupper og at kunne samarbejde med nogen med en anden baggrund. 
De danske elever følte sig tydeligvis inddraget i Nafsis workshops. De var indfanget af Nafsi’ernes seriøsitet og energi, og 

ifølge lærerne overskred mange af dem deres grænser og gjorde ting, de ellers aldrig ville gøre – og de gjorde det 

sammen. 

”Det har været sjovt at lære de nye mennesker at kende, og få nye venner. (…) Nafsi har lært mig at turde tage chancer, og de har fået 
mig til at tænke over, om jeg skal gøre noget når jeg har den rette alder, for at kunne hjælpe andre mennesker.” Elev, 5.kl 

 
”For mig har det bedste været samarbejdet, de får virkelig trukket en med og blev aktiv med dem.” Elev, 8.kl 

 
5: Evnen til at kunne handle 
selvstændigt og refleksivt i komplekse, 
uforudsigelige situationer:  
Hvor vidt eleverne har fået styrket deres 
evner til at handle selvstædigt og 
refleksivt i nye situationer, kan vi ikke 
umiddelbart måle, men vores vurdering 
er, at de er blevet bedre til at overskride 
deres grænser. I hvert fald har de fået 
en masse erfaring fra et intenst forløb i 
situationer, som har været helt 
uforudsigelige, idet hverken lærere eller 
elever på forhånd vidste, hvad der ville 
komme ud af det direkte møde med en 
fremmed kultur. 
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Presse / omtale 
 
De fleste skoler omtaler besøget i deres egne medier. Vi har registreret følgende presseomtale i eksterne medier: 
 

• Sønderborg Nyt 5. oktober: Vejrudsigten (https://www.sonderborgnyt.dk/billeder-
vejrudsigten/?fbclid=IwAR0dWvbe1RakIBlSWTtzb2qgsF48iYPO9UYDERgocg_kSGrwSqYFKiudT-M) 

• Als Classic FM 1. oktober: Kenyanere lærte friskolebørn at danse 

• Jydske Vestkysten 24. september: Fra slummen til Oksbøl (https://jv.dk/artikel/fra-slummen-til-oksb%C3%B8l) 

• TV2 Øst 17. september: Fra Kenya til Kalundborg - skoleelever lærer om klimaudfordringer i Østafrika 

(https://www.tv2east.dk/artikel/fra-kenya-til-kalundborg-skoleelever-laerer-om-klimaudfordringer-i-

oestafrika) 

• Nordvestnyt 17. september: Afrikansk akrobatik og klima på skemaet (https://sn.dk/Kalundborg/Afrikansk-

akrobatik-og-klima-paa-skemaet/artikel/871899) 

• Nordvestnyt 6. september: Kenyanske unge på turné i Kalundborg 

• Jydske Vestkysten 4. september: Kenyanske unge lærer om affald og genbrug (https://jv.dk/artikel/kenyanske-

unge-l%C3%A6rer-om-affald-og-genbrug-i-kolding) 

• Jydske Vestkysten 31. august: Unge kenyanske akrobater besøger landsby (https://jv.dk/artikel/unge-

kenyanske-akrobater-bes%C3%B8ger-landsby) 

• Kalundborg, 4. juni 2019 (Nordvestnyt): Flere skoler får i denne uge kenyansk besøg 

(https://sn.dk/Kalundborg/Flere-skoler-faar-i-denne-uge-kenyansk-

besoeg/artikel/845407?fbclid=IwAR1dKTZqzslDM1_33ngzpFo-y9VPkBPZyvJx-17yhnvBAj69lvTxxkPjqKI) 

Nyhedsbreve: 
Nyhedsbrev om besøg af Nafsi Youngsters (3) – 24. september 2019 
Nyhedsbrev om besøg af Nafsi Youngsters (2) – 27. august 2019 
Nyhedsbrev om besøg af Nafsi Youngsters (1) – 10. august 2019 
Baggrundsinformation 11. juni 2019: Elever tager stilling til globale udfordringer 
 

Sociale medier:  
Også under besøget opdaterede Global Kids næsten dagligt Facebook-siden https://www.facebook.com/globalkidsdk/ 
med fotos og korte beskeder som en måde at 
fastholde interessen for gruppen, samt 
instagramsiden 
https://www.instagram.com/global_kids_dk/. 
 
 

Video: 
Spor Media producerer en video fra besøget. 
Den får premiere i 2020 og vil blive delt på 
hjemmeside og via sociale medier. Vi vil 
desuden sende den til alle 
samarbejdspartnere. 
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https://www.sonderborgnyt.dk/billeder-vejrudsigten/?fbclid=IwAR0dWvbe1RakIBlSWTtzb2qgsF48iYPO9UYDERgocg_kSGrwSqYFKiudT-M
https://jv.dk/artikel/fra-slummen-til-oksb%C3%B8l
https://jv.dk/artikel/fra-slummen-til-oksb%C3%B8l
https://sn.dk/Kalundborg/Afrikansk-akrobatik-og-klima-paa-skemaet/artikel/871899
https://sn.dk/Kalundborg/Afrikansk-akrobatik-og-klima-paa-skemaet/artikel/871899
https://sn.dk/Kalundborg/Afrikansk-akrobatik-og-klima-paa-skemaet/artikel/871899
https://sn.dk/Kalundborg/Kanyanske-unge-paa-turne-i-Kalundborg/artikel/868751?rss
https://www.jv.dk/kolding/Kenyanske-unge-laerer-om-affald-og-genbrug-i-Kolding/artikel/2751570
https://jv.dk/artikel/kenyanske-unge-l%C3%A6rer-om-affald-og-genbrug-i-kolding
https://jv.dk/artikel/kenyanske-unge-l%C3%A6rer-om-affald-og-genbrug-i-kolding
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https://sn.dk/Kalundborg/Flere-skoler-faar-i-denne-uge-kenyansk-besoeg/artikel/845407?fbclid=IwAR1dKTZqzslDM1_33ngzpFo-y9VPkBPZyvJx-17yhnvBAj69lvTxxkPjqKI
https://sn.dk/Kalundborg/Flere-skoler-faar-i-denne-uge-kenyansk-besoeg/artikel/845407?fbclid=IwAR1dKTZqzslDM1_33ngzpFo-y9VPkBPZyvJx-17yhnvBAj69lvTxxkPjqKI
https://sn.dk/Kalundborg/Flere-skoler-faar-i-denne-uge-kenyansk-besoeg/artikel/845407?fbclid=IwAR1dKTZqzslDM1_33ngzpFo-y9VPkBPZyvJx-17yhnvBAj69lvTxxkPjqKI
https://www.dropbox.com/s/nahgrkhckcq65iy/Nyhedsbrev0919.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nahgrkhckcq65iy/Nyhedsbrev0919.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/od5njmvd0bgeeta/Presse%20Global%20Kids%20baggrund%202019.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/globalkidsdk/
https://www.instagram.com/global_kids_dk/
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