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Euro-skolen



Den Europæiske Centralbank (ECB) øger fortsat sine bestræbelser 
på uddannelsesområdet og har i den forbindelse udviklet "Euro-
skolen", et nyt koncept baseret på en række let tilgængelige uddan-
nelsesværktøjer. Tanken er, at "Euro-skolen" ved at blande spil,  
interaktive præsentationer, publikationer og en udstilling skal nå ud 
til et bredt publikum gennem sin modulære opbygning. Folk tilegner 
sig viden på forskellig måde, og der er derfor behov for forskellige 
måder at sprede budskabet på. "Euro-skolen" omfatter følgende 
moduler:

"Euro-skolen" henvender sig til den brede offentlighed. De enkelte 
værktøjer er udviklet i et nært samarbejde med en række skoler. 
Dialogerne i hæftet for børn, som minder om en spændingsroman, 
blev fx udarbejdet med hjælp fra eleverne i Europaskolen  
i Frankfurt am Main. Efterfølgende blev 11 sprogudgaver testet på 
Europaskolen og på skoler i Spanien, Grækenland, Portugal, Slovakiet 
og Finland. Også computerspillene blev testet på en gruppe  

skoleelever af forskellig nationalitet i alderen 10 til 12 år. Dernæst 
blev spillene tilpasset, så de tog højde for den feedback, der var 
indkommet. 
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Hele ideen bag "Euro-skolens" metode er, at børn og voksne ved 
at deltage aktivt skal hjælpes til at forstå eurosedlernes og –møn-
ternes verden. Voksne er selvfølgelig velkommen til at støtte bør-
nene i brugen af disse værktøjer, eller de ønsker måske selv at 
anvende dem til at øge deres viden, hvad enten der er tale om et 
computerspil, et besøg på en udstilling eller kortet, der viser euro-
sedlernes sikkerhedselementer.

ECB håber, at pressen med dette informationsmateriale finder 
gennemgangen af de uddannelsesværktøjer, som udgør "Euro-
skolen", både interessant og fornøjelig og inviterer Dem hermed 
med på en rejse gennem eurosedlernes og –mønternes verden.

Nærmere oplysninger findes i den detaljerede beskrivelse af hvert 
enkelt værktøj i dette pressemateriale eller på www.euro.ecb.eu.  
De fleste af "Euro-skolens" værktøjer er udarbejdet på over  
20 europæiske sprog. 

Lancering af "Euro-skolen"
"Euro-skolen" lanceres den 19. juni 2009 kl. 14.00 i ECB, Frankfurt 
am Main. Elever fra de seks skoler i Frankfurt, der scorede højest 
i de indledende test, spiller "Euro run"-computerspillet for at se, 
hvilke tre skoler der kan indsamle flest euro ad en rute fuld af 
hindringer og er bedst til at besvare spørgsmål om eurosedlerne 
og deres sikkerhedselementer. Vinderne af konkurrencen får over-
rakt en præmie af ECBs formand, Jean-Claude Trichet.

Billeder i høj opløsning fra begivenheden gøres tilgængelige på 
ECBs websted www.euro.ecb.eu.

"Euro run"-onlinekonkurrence – vindernes navne offentliggøres fire 
gange om året
Der afholdes endvidere en onlinekonkurrence i "Euro run"-spillet 
hver tredje måned. Spillet kan findes på følgende link http://www.
ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.da.html. Spillere mellem 
10 og 16 år i alle EU-lande får lejlighed til at dyste mod hinanden. 
Vinderen er den spiller, som ved mest om euroen og er bedst til 
at klare forhindringerne i "Euro run"! Den første spillerunde  
begynder den 15. juli 2009, og vindernes navne bliver offentliggjort 
den 19. november 2009 i forbindelse med åbningen af Euroudstil-
lingen i Museum für Kommunikation i Berlin. De tre spillere med 
den højeste score modtager hver en præmie. 
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1.
Computer-

spil

Målet er at præsentere faktuel information om forskellige emner 
med tilknytning til eurosedler og –mønter ved hjælp af tre 
computerspil, der bryder informationen op i let fordøjelige bidder, 
som præsenteres fra forskellige vinkler og i forskelligt tempo. 
Spillene giver let tilgang til et emne, som vedrører alle, og målet 
er at øge interessen for eurosedlernes og -mønternes verden.



1.1 "Euro run"

"Euro run" er et spil, hvor spilleren skal hoppe og løbe så hurtigt 
som muligt. Det er beregnet for unge og alle, som føler sig unge. 
Spillet går ud på at indsamle så mange eurosedler og –mønter som 
muligt. Alex, spillets hovedperson, skal ikke kun hoppe mellem de 
broer, som er afbildet på eurosedlerne, overvinde en række 
forhindringer og undgå at falde i vandet, han skal også besvare 
spørgsmål om eurosedler og –mønter. Som den sidste af sine 
bedrifter skal han afsløre en falskmøntner. Spillet består af syv 
baner, der svarer til hver sin euroseddel med forskellig pålydende 
værdi. Efterhånden som spillet afvikles, får spillerne detaljerede 
oplysninger om eurosedlernes forskellige sikkerhedselementer. 
Spillet fremhæver eurosedlernes grafiske design og viser, hvor 
vigtigt det er, at man kontrollerer mere end ét sikkerhedselement, 
når man undersøger en seddel.  

 Målgruppe: Alle kan spille og have fornøjelse af det tempo og 
den underholdning, som "Euro run" byder på. Emnerne og 
personerne blev udviklet og testet med hjælp fra børn i alderen 
10 til 16 år.

Findes på ECBs websted:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.da.html



1.2 "Euro run"-onlinEkonkurrEncE
Vindernes navne offentliggøres fire gange om året

Der afholdes endvidere en onlinekonkurrence i "Euro run"-spillet 
hver tredje måned. Spillet kan findes på følgende link http://www.
ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.da.html. Spillere mellem 
10 og 16 år i alle EU-lande får lejlighed til at dyste mod hinanden. 
Vinderen er den spiller, som ved mest om euroen og er bedst til 
at klare forhindringerne i "Euro run"! Den første spillerunde 
begynder den 15. juli 2009, og vindernes navne bliver offentliggjort 
den 19. november 2009 i forbindelse med åbningen af 
Euroudstillingen i Museum für Kommunikation i Berlin.  De tre 
spillere med den højeste score modtager hver en præmie. 



1.3 Find sikkErhEdsElEmEntErnE!

Hjælp Anna med at sætte en euroseddel, der er gået i stykker, 
sammen igen, og lær, hvordan man kontrollerer eurosedlernes 
forskellige sikkerhedselementer. Spillet foregår i et lavere tempo 
end "Euro run", og det kombinerer detaljerede oplysninger om 
eurosedlerne med "søg og find"-princippet. Spillet giver på en sjov 
måde en stor mængde information om eurosedlernes 
sikkerhedselementer og viser i filmform, hvor let og intuitivt det i 
virkeligheden er.

 Målgruppe: Spillet henvender sig til alle aldersgrupper, men 
blev udviklet med visuelle virkemidler, der appellerer til børn og 
unge mellem 10 og 16 år.

Findes på ECBs websted:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.da.html



1.4 hvor kommEr møntEn Fra?

Mon alle er klar over, at de nationale sider af euromønterne i 
eurolandene viser 66 forskellige motiver? Tælles Monaco, San 
Marino og Vatikanstaten med, kommer antallet af motiver på 
euromønternes nationale sider op på 85! I "Hvor kommer mønten 
fra?" skal spillerne matche euromønternes nationale sider med et 
af udstedelseslandene, der vises på et europakort. Dette simple, 
men visuelt spændende spil, henvender sig til dem, der mener, at 
de kender euromønterne, og er samtidig en god lejlighed til at få 
genopfrisket geografien.

 Målgruppe: Alle aldersgrupper. Mindre børn kan have fornøjelse 
af spillet med støtte fra en ældre spiller.

Findes på ECBs websted:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.da.html



2.
Interaktive 

præsentationer

Formålet med disse applikationer er at præsentere eurosedlerne 
og –mønterne og deres sikkerhedselementer på en indbydende og 
interaktiv måde. Selv om begge præsentationer har den brede 
offentlighed som målgruppe, henvender "Eurosedler og 
euromønter" sig især til lærere og samlere, mens "Eurosedlernes 
sikkerhedselementer" primært henvender sig til personer, der 
håndterer penge gennem deres arbejde, og til bankansatte og 
lærere.



2.1 EurosEdlEr og EuromøntEr

"Eurosedler og euromønter" er en interaktiv præsentation af 
eurosedler og –mønter med mulighed for på nært hold at se selv 
små detaljer. Præsentationen er en omfattende og værdifuld 
informationskilde for enhver, der interesserer sig for den fælles 
valuta, og er ideel, hvis man ønsker at sammenligne euromønternes 
forskellige nationale motiver.

 Målgruppe: Den brede offentlighed, dog primært lærere, samlere 
og personer, der håndterer penge gennem deres arbejde.

Findes på ECBs websted:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.da.html



2.2 EurosEdlErnEs sikkErhEdsElEmEntEr

Det næstbedste, man kan gøre, hvis ikke lige man står med euro-
sedlerne i hånden, er at klikke ind på den interaktive præsentation 
af eurosedlernes sikkerhedselementer. Det er meget let at navigere 
i præsentationen. Her vises eurosedlernes sikkerhedselementer 
samt en række animationer af, hvordan man kontrollerer sedlerne 
korrekt. Det er muligt at se alle eurosedlernes sikkerhedselemen-
ter, selv dem, som en gennemsnitsbruger af sedlerne ikke opdager 
– fx de elementer, der kun kan ses i ultraviolet belysning eller er 
skrevet med mikroskrift. Fokus er på de sikkerhedselementer, som 
alle kan kontrollere, nemlig seddelpapir, relieftryk, vandmærker, 
sikkerhedstråde, gennemsigtstal, hologrammer, striber med perle-
morseffekt samt tal med farveskift. Hvis man ikke ønsker at klikke 
sig igennem de enkelte eurosedler, kan man vælge at få dem præ-
senteret som film.

 Målgruppe: Den brede offentlighed, dog primært personer, der 
håndterer pengesedler gennem deres arbejde.

Findes på ECBs websted:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.da.html



3.
Publikationer

ECB har udarbejdet en lang række publikationer om eurosedlerne 
og –mønterne og deres sikkerhedselementer. Nogle af publikatio-
nerne er udarbejdet med assistance fra skoleelever. 



3.1 inFormationshæFtE For børn

Formålet med hæftet er at fremme børns kendskab til eurosedler 
og deres sikkerhedselementer. Hæftet er udarbejdet efter de 
nyeste pædagogiske principper, og det har form som en fortælling 
– i dette tilfælde en spændingsroman, hvor børn deltager i 
opklaringen af et mysterium. Det er med til at fastholde interessen 
hos målgruppen, som er unge læsere. Personerne Anna og Alex, 
der i 2005 skulle forklare børn og unge om betydningen af 
prisstabilitet, står denne gang over for udfordringen med at gøre 
europæiske skolebørn fortrolige med eurosedlerne og –mønterne 
og deres sikkerhedselementer. Dialogerne i fortællingen er 
udarbejdet med hjælp fra eleverne i Europaskolen i Frankfurt am 
Main, og 11 sprogudgaver blev efterfølgende testet på 
Europaskolen og skoler i Spanien, Grækenland, Portugal, Slovakiet 
og Finland.  

Denne og andre af ECBs publikationer om eurosedler og 
–mønter findes via nedenstående link:
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.da.html
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3.2 EurosEddEl i  krEditkortstørrElsE

Eurosedlen i kreditkortstørrelse henvender sig til den brede  
offentlighed og benytter sig af en teknik, der blev anvendt i gim-
micks, som var populære i 1970’erne. Teknikken er nu stærkt 
forbedret, hvilket yderligere forstærker den holografiske effekt. 
Når kortet vippes, ses sikkerhedselementerne i 20- og 50-euro-
sedlerne. Kortet blev første gang anvendt i forbindelse med 
overgangen til eurosedler og –mønter på Malta og Cypern og blev 
senere husstandsomdelt i Slovakiet, hvor det blev godt modtaget.

Eksemplarer af eurosedlen i kreditkortstørrelse kan fås ved  
henvendelse til Deres nationale centralbank eller ved at sende 
en e-mail til info@ecb.europa.eu.



4.
Euroudstilling



4.1 Euroudstilling

"Euroudstillingen" er en rejseudstilling, der giver de besøgende en 
hands on-multimedieoplevelse af euroen. Dens primære formål er 
på en indbydende og interaktiv måde at øge den europæiske  
offentligheds bevidsthed om eurosedler og –mønter og deres sik-
kerhedselementer. Udstillingen består af syv tosprogede moduler: 
pengesedler (to moduler, hvoraf det ene fokuserer på eurosed-
lernes generelle kendetegn, og det andet giver information om 
produktion og cirkulation af eurosedler), mønter, sikkerhedsele-
menter, et børnenes hjørne og to moduler om pengenes historie 
(begge moduler fokuserer på den spændende historiske udvikling 
af begrebet penge).  

For at et besøg på udstillingen – en 45 minutter lang rejse gennem 
eurosedlernes og –mønternes fascinerende verden – skal blive en 
fornøjelig oplevelse, er der udviklet en række innovative elementer. 
Besøgende på udstillingen har fx mulighed for at interagere ved 
hjælp af computerspil og konfronteres med forstørrede sikker-
hedselementer, der har til formål at øge kendskabet til eurosedler 
og –mønter.

Indtil 30. juni kan "Euroudstillingen" besøges i den historiske Villa 
Huffer i Rom. Derefter flytter den til Museum für Kommunikation 
i Berlin, hvor den er åben for offentligheden fra 20. november 
2009 til 17. januar 2010. Derfra fortsætter udstillingen til Frankrig, 
Luxembourg, Polen, Grækenland, Rumænien og Bulgarien.

Yderligere information findes på ECBs websted:
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.da.html



Yderligere  
oplysninger...

...fås ved henvendelse til enten Eszter Miltényi, Press Officer 
(Tlf.: +49 69 1344 8034; e-mail: Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu), 
eller  
Olivier Radelet, Principal Project Manager 
(Tlf.: +49 69 1344 6532; e-mail: Olivier.Radelet@ecb.europa.eu), 
i ECBs Presse- og Informationsafdeling.

Den Europæiske Centralbank
Den Europæiske Centralbank (ECB) er centralbank for Europas fælles 
valuta, euroen. ECBs hovedopgave er at opretholde euroens købekraft 
og derved fastholde prisstabilitet i euroområdet. Euroområdet består af 
de 16 EU-lande, der siden 1999 har indført euroen.

Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) består af ECB og de 
nationale centralbanker i EU-landene (artikel 107, stk. 1, i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab), uanset om de har indført 
euroen eller ej. 

Eurosystemet består af ECB og de nationale centralbanker i de lande, der 
har indført euroen. Eurosystemet og ESCB vil eksistere side om side, så 
længe der er EU-lande uden for euroområdet.


