
 

 

 

 

 

 

Kære lærer 

 

Dine elever skal spille Danmark under angreb med Skoletjenesten Københavns Befæstning og her er en række praktiske 

detaljer, som gerne skal være på plads inden forløbets afvikling. 

 

Eleverne skal inddeles i hold, som hver repræsenterer en gruppe i Civilforsvaret under Den Kolde Krig. 

Gruppens medlemmer har, udover deres overordnede rolle, en personlig rolle, som bl.a. har indflydelse på hvor de skal 

være hvornår i spillet. 

Inddel eleverne og udlevér arkene, som er vedhæftet i dette brev. Sæt evt. deres navne på. 

 

Eleverne skal lave nogle mindre ”pressemeddelelser” undervejs i forløbet, hvor de skal filme og evt. interviewe hinanden. 

Det er derfor vigtigt at eleverne har 1 telefon eller tablet, som kan filme, i hver gruppe. 

Vi opfordrer til at filmene bruges efterfølgende i undervisningen på skolen og lægger op til en snak om det som eleverne har 

oplevet og erfaret. 

 

 

 

Dine opgaver før spillet: 

• Inden I ankommer skal du have delt eleverne ind i fem grupper: Ambulancevæsen, Politi, Det Tekniske Beredskab, 

Brandvæsen og Politikere og eleverne skal også kende deres personlige rolle 

• For at forberede eleverne på spillet kan du dele en rollebeskrivelse ud til hver gruppe, som i korte træk beskriver 

den overordnede og de personlige roller 

 

Din opgave under spillet: 

• Det er vigtigt at du hjælper underviseren med at ”besøge” de forskellige grupper undervejs og sikrer at eleverne ved 

hvad de skal 

• Du kender eleverne og ved derfor også om der er særlige behov som skal tages hensyn til. Tag en snak med 

underviseren! 

 

Opsummering/tjek-liste 

• Du skal have delt eleverne ind i 5 grupper – eleverne skal kende deres rolle inden forløbet 

• Det er vigtigt at eleverne har 1 telefon eller tablet som kan filme i hver gruppe 

 

 

Danmark under angreb er et rollespil, hvor eleverne skal tage stilling til svære kontrafaktiske dilemmaer. Den korte forklaring 

af hvad rollespil er, er at spillerne i Danmark under angreb skal handle efter en fiktiv persons holdninger og livsindstilling. 

Rollespil er udfordrende for nogen, mens andre finder det helt naturligt. Derfor er spillet lavet sådan, at eleverne kan bruge 

rollespilselementerne i så høj grad, som de føler sig trygge ved det. De får alle armbind, der indikerer hvilket hold de er på, 

og enkelte af eleverne skal holde taler for deres sager. 

 

Efter rollespillet: Brug det i din videre undervisning 

På https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/danmark-under-angreb kan du finde før- og efteropgaver, der kan udfolde jeres 

besøg i en faglig ramme. 

 

Vi ses når Danmark er under angreb! 

 

Med venlig hilsen 

Skoletjenesten Københavns Befæstning 

  

https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/danmark-under-angreb


 

 

Rollebeskrivelse 
 

 
 

 

 

Politi 
 Politiets overordnede rolle 

Politiets overordnede formål er at sørge for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. 

I jeres gruppe er I de øverstbefalende for politiet på Frederiksberg, og i dag er I en del af 

Civilforsvarets Kommandocentral under Frederiksberg Rådhus for sammen med de andre dele af 

korpset: Brand-, Ambulance-, Teknisk- og Politisk beredskab, at være med til at sikre borgerne på 

Frederiksberg under en nød- og krigssituation. 

 

 

 

 

 

 

Personlige roller 

Nedenfor finder I jeres roller. Fordel dem mellem jer så alle har mindst en rolle.  

(Hvis I er færre end 6 i gruppen, så har nogle af jer 2 roller) 

Politisk repræsentant 

I slutningen af hver runde skal I fremlægge gruppens beslutning for politikerne. Det er dit ansvar at 

sørge for at I får underskrevet jeres beslutningsark. Derefter skal du gå til politikerne og fremlægge 

jeres argumenter og beslutning. Det har du max 1 minut til. 

Kommunikationsleder 

Som kommunikationsleder er kontakten med omverdenen dit ansvar. Det betyder at det er dig der 

tager telefonen, hvis den ringer og sørger for at I kommunikerer klart og ærligt, både med resten af 

beredskabet og befolkningen. 

Personaleleder 

Du er ansvarlig for samarbejdet og effektiviteten internt i gruppen. Det er din opgave at have et øje 

på tiden, fungere som ordstyrer og sørge for at alle bliver hørt. 

Dokumentationsansvarlig 

Som dokumentationsansvarlig skal du sørge for at jeres beslutninger er veldokumenterede, og at 

eftertiden kan blive kendt med dem og se det arbejde I har lagt. Du skal tage notater og sørge for at 

alle i gruppen er opdateret med de vigtigste informationer. 

Ansvarlig for Intern Formidling 

Som ansvarlig for intern formidling er dit blik vendt mod de andre dele af det civile beredskab. Du skal 

sørge for at formidle jeres beslutninger til dem det måtte være relevant for. Vigtigst af alt, er det dit 

ansvar at markere jeres valg på prioritetstavlen mens jeres repræsentant taler med politikerne, så de 

andre grupperinger kan se hvad I har valgt. 

Research-ansvarlig 

Når man skal træffe vigtige beslutninger, er det af største betydning at det gøres på et velinformeret 

grundlag. Som research-ansvarlig er det din opgave at sikre at I får alle relevante informationer fra de 

andre grupper. Du har ikke tid til at tale med alle selv, men det er dit ansvar at koordinere at der bliver 

talt med alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rollebeskrivelse 
 

 
 

 

 

Ambulancevæsen 
 Ambulancevæsenets overordnede rolle 

Ambulancevæsenets rolle er at redde mennesker, der er kommet til skade og har brug for assistance. 

I den rolle ligger også en opgave i at kunne vælge de patienter, der vil have størst chance for at 

overleve, hvilket kan være svært i pressede situationer. 

I jeres gruppe er I de øverstbefalende for ambulancevæsenet på Frederiksberg, og i dag er I en del 

af Civilforsvarets Kommandocentral under Frederiksberg Rådhus for sammen med de andre dele af 

korpset: Brand-, Politi, Teknisk og Politisk beredskab, at være med til at sikre borgerne på 

Frederiksberg under en nød- og krigssituation. 

 

 Personlige roller 

Nedenfor finder I jeres roller. Fordel dem mellem jer så alle har mindst en rolle.  

(Hvis I er færre end 6 i gruppen, så har nogle af jer 2 roller) 

Politisk repræsentant 

I slutningen af hver runde skal I fremlægge gruppens beslutning for politikerne. Det er dit ansvar at 

sørge for at I får underskrevet jeres beslutningsark. Derefter skal du gå til politikerne og fremlægge 

jeres argumenter og beslutning. Det har du max 1 minut til. 

Kommunikationsleder 

Som kommunikationsleder er kontakten med omverdenen dit ansvar. Det betyder at det er dig der 

tager telefonen, hvis den ringer og sørger for at I kommunikerer klart og ærligt, både med resten af 

beredskabet og befolkningen. 

Personaleleder 

Du er ansvarlig for samarbejdet og effektiviteten internt i gruppen. Det er din opgave at have et øje 

på tiden, fungere som ordstyrer og sørge for at alle bliver hørt. 

Dokumentationsansvarlig 

Som dokumentationsansvarlig skal du sørge for at jeres beslutninger er veldokumenterede, og at 

eftertiden kan blive kendt med dem og se det arbejde I har lagt. Du skal tage notater og sørge for at 

alle i gruppen er opdateret med de vigtigste informationer. 

Ansvarlig for Intern Formidling 

Som ansvarlig for intern formidling er dit blik vendt mod de andre dele af det civile beredskab. Du skal 

sørge for at formidle jeres beslutninger til dem det måtte være relevant for. Vigtigst af alt, er det dit 

ansvar at markere jeres valg på prioritetstavlen mens jeres repræsentant taler med politikerne, så de 

andre grupperinger kan se hvad I har valgt. 

Research-ansvarlig 

Når man skal træffe vigtige beslutninger, er det af største betydning at det gøres på et velinformeret 

grundlag. Som research-ansvarlig er det din opgave at sikre at I får alle relevante informationer fra de 

andre grupper. Du har ikke tid til at tale med alle selv, men det er dit ansvar at koordinere at der bliver 

talt med alle. 

 



 

 

Rollebeskrivelse 
 

 
 

 

 

Det Tekniske Beredskab 
 Det Tekniske Beredskabs overordnede rolle 

 

Det Tekniske Beredskabs opgave er at reparere og bringe orden i tekniske forhold, der er til fare for 

menneskers helbred, liv og sikkerhed. Fx elinstallationer eller gasbeholdere. 

I jeres gruppe er I de øverstbefalende for det tekniske beredskab på Frederiksberg, og i dag er I en 

del af Civilforsvarets Kommandocentral under Frederiksberg Rådhus for sammen med de andre dele 

af korpset: Brand-, Ambulance-, Politi og Politisk beredskab, at være med til at sikre borgerne på 

Frederiksberg under en nød- og krigssituation. 

 
 Personlige roller 

Nedenfor finder I jeres roller. Fordel dem mellem jer så alle har mindst en rolle.  

(Hvis I er færre end 6 i gruppen, så har nogle af jer 2 roller) 

Politisk repræsentant 

I slutningen af hver runde skal I fremlægge gruppens beslutning for politikerne. Det er dit ansvar at 

sørge for at I får underskrevet jeres beslutningsark. Derefter skal du gå til politikerne og fremlægge 

jeres argumenter og beslutning. Det har du max 1 minut til. 

Kommunikationsleder 

Som kommunikationsleder er kontakten med omverdenen dit ansvar. Det betyder at det er dig der 

tager telefonen, hvis den ringer og sørger for at I kommunikerer klart og ærligt, både med resten af 

beredskabet og befolkningen. 

Personaleleder 

Du er ansvarlig for samarbejdet og effektiviteten internt i gruppen. Det er din opgave at have et øje 

på tiden, fungere som ordstyrer og sørge for at alle bliver hørt. 

Dokumentationsansvarlig 

Som dokumentationsansvarlig skal du sørge for at jeres beslutninger er veldokumenterede, og at 

eftertiden kan blive kendt med dem og se det arbejde I har lagt. Du skal tage notater og sørge for at 

alle i gruppen er opdateret med de vigtigste informationer. 

Ansvarlig for Intern Formidling 

Som ansvarlig for intern formidling er dit blik vendt mod de andre dele af det civile beredskab. Du skal 

sørge for at formidle jeres beslutninger til dem det måtte være relevant for. Vigtigst af alt, er det dit 

ansvar at markere jeres valg på prioritetstavlen mens jeres repræsentant taler med politikerne, så de 

andre grupperinger kan se hvad I har valgt. 

Research-ansvarlig 

Når man skal træffe vigtige beslutninger, er det af største betydning at det gøres på et velinformeret 

grundlag. Som research-ansvarlig er det din opgave at sikre at I får alle relevante informationer fra de 

andre grupper. Du har ikke tid til at tale med alle selv, men det er dit ansvar at koordinere at der bliver 

talt med alle. 

 



 

 

Rollebeskrivelse  
 

 
 

 

 

Brandvæsen 
 Brandvæsenets overordnede rolle 

 

Brandvæsenets opgave er at bekæmpe brande og mindske risikoen for at de opstår, breder sig eller 

fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø. 

I jeres gruppe er I de øverstbefalende for brandvæsenet på Frederiksberg, og i dag er I en del af 

Civilforsvarets Kommandocentral under Frederiksberg Rådhus for sammen med de andre dele af 

korpset: Ambulance-, Politi, Teknisk og Politisk beredskab, at være med til at sikre borgerne på 

Frederiksberg under en nød- og krigssituation. 

 

 Personlige roller 

Nedenfor finder I jeres roller. Fordel dem mellem jer så alle har mindst en rolle.  

(Hvis I er færre end 6 i gruppen, så har nogle af jer 2 roller) 

Politisk repræsentant 

I slutningen af hver runde skal I fremlægge gruppens beslutning for politikerne. Det er dit ansvar at 

sørge for at I får underskrevet jeres beslutningsark. Derefter skal du gå til politikerne og fremlægge 

jeres argumenter og beslutning. Det har du max 1 minut til. 

Kommunikationsleder 

Som kommunikationsleder er kontakten med omverdenen dit ansvar. Det betyder at det er dig der 

tager telefonen, hvis den ringer og sørger for at I kommunikerer klart og ærligt, både med resten af 

beredskabet og befolkningen. 

Personaleleder 

Du er ansvarlig for samarbejdet og effektiviteten internt i gruppen. Det er din opgave at have et øje 

på tiden, fungere som ordstyrer og sørge for at alle bliver hørt. 

Dokumentationsansvarlig 

Som dokumentationsansvarlig skal du sørge for at jeres beslutninger er veldokumenterede, og at 

eftertiden kan blive kendt med dem og se det arbejde I har lagt. Du skal tage notater og sørge for at 

alle i gruppen er opdateret med de vigtigste informationer. 

Ansvarlig for Intern Formidling 

Som ansvarlig for intern formidling er dit blik vendt mod de andre dele af det civile beredskab. Du skal 

sørge for at formidle jeres beslutninger til dem det måtte være relevant for. Vigtigst af alt, er det dit 

ansvar at markere jeres valg på prioritetstavlen mens jeres repræsentant taler med politikerne, så de 

andre grupperinger kan se hvad I har valgt. 

Research-ansvarlig 

Når man skal træffe vigtige beslutninger, er det af største betydning at det gøres på et velinformeret 

grundlag. Som research-ansvarlig er det din opgave at sikre at I får alle relevante informationer fra de 

andre grupper. Du har ikke tid til at tale med alle selv, men det er dit ansvar at koordinere at der bliver 

talt med alle. 

 



 

 

Rollebeskrivelse 
 

 
 

 

 

Politikere 
 Politikernes overordnede rolle 

 
Politikernes opgave er at tage de overordnede beslutninger, og I har derfor beføjelse til at gå imod de 

andres anbefalinger. Det er altså jer, der i sidste ende bestemmer, hvor alt mandskab skal sendes 

hen. 

I jeres gruppe er I de øverstbefalende politikere på Frederiksberg, og i dag er I en del af 

Civilforsvarets Kommandocentral under Frederiksberg Rådhus for sammen med de andre dele af 

korpset: Ambulance-, Brand-, Politi og Teknisk beredskab, at være med til at sikre borgerne på 

Frederiksberg under en nød- og krigssituation. 

 
 Personlige roller 

Nedenfor finder I jeres roller. Fordel dem mellem jer så alle har en rolle.  

(Hvis I er færre end 6 i gruppen, så nøjes med at tage rollerne oppefra og ned) 

I er alle politikere, men I er ordførere for forskellige områder. Som ordfører for et område forventes 

det at du holder dig orienteret omkring dit område – og så vil udviklingen på dit område nok også 

blive taget i betragtning næste gang du er på valg. 

Ordfører for ældreområdet 

Du arbejder med politik på ældreområdet. Alt fra ældrevelfærd over aktivitetstilbud til finansiering af 

plejehjem og hjemmepleje. 

Ordfører for børn- og ungeområdet 

Du arbejder med politik der omhandler børn hele vejen fra vuggestuen over børnehave og skole, til 

klub-tilbud. 

Ordfører for forsvarspolitik 

Du arbejder med forsvarspolitik. Både med militæret og planlægning af trusselsituationer, men også 

med diskussioner om hvordan man ønsker andre lande skal se vores evne til at forsvare os selv. 

Ordfører for social- og sundhed 

Dit arbejde handler om lovgivning og tiltag omkring udsatte og syge mennesker i kommunen, både i 

deres hjem, og på hospitaler og andre institutioner. 

Ordfører for udenrigspolitik 

Du arbejder med udenrigspolitik – altså politik der handler om hvordan vi skal samarbejde og 

forhandle med resten af verdens lande. 

Ordfører for transport og bolig 

Dit arbejde handler om at sikre funktionelle transport- og boligforhold for beboerne i kommunen. Det 

er ofte en økonomisk prioritering mellem flere ønskværdige tiltag. 

 


