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Til rektorer ved videregående skoler 
 

Invitasjon til nasjonalsesjon i Europeisk ungdomsparlament Norge 
 
Det er en stor glede for oss å invitere en delegasjon med tre elever og én lærer fra 
deres skole til å søke seg til den 16. nasjonalsesjonen i Europeisk ungdomsparlament Norge. 
Sesjonen vil finne sted i Stavanger fra 9. til 11.september 2020. 
 
Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram rettet 
mot elever i den videregående skole. Organisasjonen ble stiftet i 1987, og har siden 
2004 vært en del av Schwarzkopf Stiftung med hovedkontor i Berlin. EYP Norge ble 
etablert i 1995, og har siden da hatt ansvaret for to internasjonale sesjoner og en 
rekke nasjonale sesjoner. EYP Norge består av en nasjonalkomité med sekretariat hos 
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og en frivillig 
ungdomsorganisasjon, European Youth Parliament Norway Alumni Association (EYPNAA). 
 
For europeisk ungdomsparlament er ikke Europa en abstrakt og fjern konstruksjon. 
Det er mennesker med ulike kulturer og meninger der man kan være enige og 
uenige med hverandre på tvers av landegrensene. Dette skaper en plattform der 
ungdom fritt kan utforske Europa med  sitt mangfold, ulikheter og likheter. 
Godt forberedte deltakere bidrar til diskusjoner med et høyt faglig innhold, der nye 
ideer og løsninger ofte kommer fram. EYP er et forum godt egnet  for faglig og sosial 
utvikling, der den enkelte elev kan utvikle en dypere forståelse for hvordan politiske institusjoner 
fungerer i praksis. Foruten dette, supplementerer programmet 
undervisningen ved å akademisk ta utgangspunkt i læreplanmålene, samtidig som det utfyller 
kunnskap elevene allerede sitter med. 
 
På internasjonalt nivå arrangerer EYP tre årlige internasjonale sesjoner som hver 
varer i 10 dager. Her samles rundt 300 ungdommer fra nærmere 30 land i en 
europeisk by for å diskutere løsninger på aktuelle europeiske problemstillinger. I løpet av 
nasjonal sesjonen vil det inviteres fire skoler til å delta på slike internasjonale sesjoner, i løpet 
av 2021. I tillegg blir det valgt en skole som får tilbud om å delta på en nasjonalsesjon eller et 
forum organisert av en av våre europeiske partnerorganisasjoner. Informasjon om EYP 
internasjonalt finnes på www.eyp.org.  
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I Norge har European Youth Parliament Norway Alumni Association (EYPNAA) 
arrangert en årlig nasjonalsesjon siden høsten 2003 med støtte fra 
Nasjonalkomiteen for EYP Norge. Forberedelse og deltagelse på en nasjonalsesjon i 
Europeisk ungdomsparlament er relevant for læreplanene i videregående opplæring. 
Mye knyttes opp mot språk- og samfunnsfagene, men noe kan også relateres til 
realfagene med tanke på problemstillingene som diskuteres. 
 
Den norske sesjonen vil i stor grad følge det internasjonale programmet, men over et 
kortere tidsrom. Deltakerne går gjennom teambuilding der de blir kjent og får trening 
i samarbeid, komitéarbeid hvor resolusjonene utarbeides, og General 
Assembly hvor resolusjonene blir debattert. Elevene fordeles i komiteer bestående 
av 12-14 delegater og jobber sammen med elever fra andre skoler om å utarbeide 
en resolusjon, med hjelp av én til to erfarne komitéledere. Vi ønsker med dette å 
legge vekt på samarbeid og evnen til å debattere med mennesker med andre synspunkter. 
 
Samarbeidet med videregående skoler har alltid vært viktig for EYP Norge. Vi 
planlegger derfor et eget program for de medfølgende lærerne, og etterstreber en 
blanding av kulturelt og faglig innhold. 
 
Arbeidsspråket i EYP er engelsk. Tilbakemeldinger viser at både lærere og elever 
sitter igjen med en positiv opplevelse etter nasjonalsesjonene som tidligere har blitt 
arrangert i Oslo (2003, 2006, 2012, 2016 og 2019), Bergen (2004, 2010 og 2015), Tromsø 
(2007), Lillehammer (2008, 2009, 2013 og 2014), Trondheim (2005 og 2011),  Voss (2017) og 
Drammen (2018). Rapporter fra sesjonene kan leses på www.eyp.no.  
 
Antall deltakende norske skoler vil i år være 33, med tre elever og én lærer fra hver 
skole. Skolene vil bli tatt ut på grunnlag av en søknad. Søknadsskjema ligger 
vedlagt. Skjemaet må sendes til headorganisers@eyp.no innen 1. april 2020. Ved 
vurderingen av søknaden vil det blant annet legges vekt på opplegget skolen vil 
bruke under utvelgelsen av delegater, skolen sin motivasjon for deltakelse og at 
skolen ønsker å sende elever med forskjellige kulturelle og sosioøkonomiske 
bakgrunner for å sikre en bredde av deltagere under nasjonalsesjonen. Dette året ønsker vi 
også elever fra yrkesfaglige linjer, og skoler med begge studieretningene oppfordres til å velge 
utvelgelsesprosesser som inkluderer yrkesfaglige elever også. Spørsmål 
om søknadsprosedyren kan sendes på e-post til headorganisers@eyp.no.  
 

http://www.eyp.no/
mailto:eypnaa@eyp.no
http://www.facebook.com/eypnorge
http://www.eyp.no/
mailto:headorganisers@eyp.no
mailto:headorganisers@eyp.no


EYPNAA 
c/o Eva Thorshaug 
Arnebråtveien 30E 
0771 Oslo 
NORWAY 
 
Website: www.eyp.no 
Contact: eypnaa@eyp.no  
Facebook: www.facebook.com/eypnorge  
Hjemmesiden vil bli oppdatert fortløpende med mer informasjon angående den 
kommende sesjonen. I tillegg til dette kan generell informasjon om EYP Norge og 
vårt arbeid finnes på nettsiden vår. Vi vil også publisere komiteétemaer, forslag til 
kildemateriale samt idéer til skolenes egne forberedelser på denne siden. Facebook-siden til 
sesjonen vil også bli brukt for hyppige oppdateringer så følg gjerne med her.  
 
Ved deltakelse på nasjonalsesjonen 2020 må skolene påregne en deltakeravgift på 
800 kr per elev og 1000 kr per lærer. Deltakeravgiften dekker overnatting, mat og 
annet i forbindelse med det offisielle programmet på sesjonen. EYP tilbyr også reiserefusjon 
opptil 6000kr til deltagende skoler. 
 
Vi håper dette høres spennende ut og ser fram til å høre fra dere. 
 
Med vennlig hilsen, 
European Youth Parliament Norway Alumni Association (EYPNAA) 
 
 
Henning Undheim                   Erika Brunner                       Eva Thorshaug  
Head Organiser                      Head Organiser                   President EYPNAA  
 

http://www.eyp.no/
mailto:eypnaa@eyp.no
http://www.facebook.com/eypnorge
https://www.facebook.com/nscstavanger2020/

