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Publikationer: ”Grundbog i kulturforståelse” 
(2013), interkulturel kommunikation i komplek-
se samfund (1998) m.fl.

MUNDU er en selvstændig organisation og 
Danmarks eneste med global undervisning som 
hovedformål. Formålet med MUNDU er at
bidrage til, at flere opfatter sig selv som 
verdensborgere og får den nødvendige globale 
dannelse til at være med til at skabe en god
og bæredygtig fremtid for alle. Projektleder, 
Sonja Salminen, afholder workshoppen. 
www.mundu.dk

Kulturmøde-metoden er udviklet bl.a. på bag-
grund af hendes erfaringer som dansk- og 
sproglærer i Danmark. Projektet indgår i dag i 
Reykjavik kommunes interkulturelle skole- og 
kulturpolitik som redskab til at arbejde med 
elevernes personlige kultur og identitet. Kristin 
er interkulturel projektleder for Reykjavik 
Kommunebibliotek og Kulturhuset. Læs om 
projektet her.

Højskolen har fokus på internationale studier 
og global udvikling. Med ca. 100 elever fra mere 
end 30 forskellige lande gør skolen til en smel-
tedigel, som netop er skolens fokus – at lære og 
leve med mennesker og kulturer fra hele verden. 
Højskolens forstander, Søren Launbjerg afholder 
workshoppen.
www.ipc.dk

Efterskolen har 6 projektorienterede linjer 
inden for kultur, samfund og naturvidenskab. 
Global Linje, har fokus på kulturmødet og 
samfundspolitik lokalt og globalt. Efterskolens 
værdier er at søge dialogen og den gensidige 
forståelse. Kirsten Bruun, lærer på Global
linjen, afholder workshoppen.
www.flakkebjergefterskole.dk

Publikationer: ”Citizen education in Denmark” 
(2015),  ”Staten, eliten og ’os’: erindrings- og 
identitetspolitik mellem assimilation og livet i 
salatskålen” (2014) m.fl.

Den Internationale Højskole

AFS Interkultur er en non-profit, frivilligdrevet forening, som igennem udvekslingsprogrammer arbejder 
for at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af landegrænser. Formålet er at bidrage til fred i 
verden. AFS er godkendt af Undervisningsministeriet, og internationalt har AFS rådgivende status i FN via 
UNESCO. Ansatte og frivillige afholder workshops: Maria Palmvang, Bojana Ilic og Kasper Jepsen.
www.afs.dk
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