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”At skabe flest mulige personlige, 
ligeværdige og gensidige møder 
mellem sydslesvigske børn og unge 
– og jævnaldrende nord for 
grænsen.” 

- Sydslesvigudvalget 
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Det danske mindretal i Sydslesvig

• 5.000 elever på 45 danske skoler

• Formidler dansk sprog og kultur

• Dansk og tysk modersmålsundervisning

• Eleverne trives i Danmark og Tyskland



• Sommerferierejser

• Elevudvekslinger 

• Klasseudvekslinger

• Frivillig 10. klasse i Sydslesvig

• Gæstelærerbesøg 



• Privat indkvartering

• Ferieophold i Danmark og i Sydslesvig

• Målgruppe: 7 – 15 årige

• Matchning efter alder og interesser

• Fælles, gratis bustransport

• Deadline 1. juni 2018 

Sydslesvigske børns ferierejser For familier i Danmark, der har lyst til at invitere et 
sydslesvigsk 7-15 årigt feriebarn i en uge i 
sommerferien. 

https://www.facebook.com/flensborg.avis/videos/1575617495846449/


• Målgruppe:  Børn fra 4. klasse og 
opefter

• Indkvartering privat

• En uge i Danmark - En uge i Sydslesvig 

• Deltagelse i undervisningen

• Matchning efter alder og interesser

• Transport aftales indbyrdes mellem 
familierne

• Primært i november

Elevudveksling Gensidige ugentlige besøg af jævnaldrende elever i 
november. 



Matchning af feriebørn og værter

• Feriebarnets alder og køn

• Fælles interesser

• Tidsrum (7.-14. eller 14.-21.7.)



• DSB betaler billetten til grænsen

• Oplev Sydslesvig betaler transport syd 
for grænsen

• Eleverne oplever udlandet med 
sikkerhedssele 

• Deltagelse i undervisningen

• Oplev regionen med SydslesvigCrew

Klassebesøg og -udveksling





• Relevant for 9. klasseelever, der 
overvejer at tage 10. klasse

• Indkvartering privat eller på 
ungdomskollegiet i Flensborg

• Hjemmefra under trygge forhold

• Stort løft i tyskkompetencer og 
selvstændighed

Frivillig 10. klasse i Sydslesvig



Gæstelærerbesøg 

Claus Jørn Jensen  +45 7448 9602 - cjj@graenseforeningen.dk

• Erfaren gæstelærer

• Sjov, spændende og levende undervisning 
om den dansk-tyske grænseregionens udvikling

• Fanger grundskoleelevers interesse for mindretallet

Jeppe Pers +45 3160 9667 – jp@graenseforeningen.dk

• Tosproget-opvækst i Sydslesvig. 

• Undervisning på tysk og dansk 

• Styrker elevernes lyst til at opleve udlandet

• Besøger også gerne lærer og forældremøder



Hvorfor samarbejde med Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig?

• Ressource- og omkostningslet  

• Produktivt

• Styrker og øger elevers kulturelle bevidsthed 

• Personlige møder, der er skaber relevans

• Danske elevers møde med sydslesvigere fjerner 
barrierer som tysk har i Danmark

• Sydslesvig som port til verden

• Grænseoverskridende møder er lærerige i sig 
selv



http://www.feriebarn.dk/
http://www.feriebarn.dk/




TV MIDTVEST: Feriebarn blev ven for livet
https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/22-07-2017/1930/feriebarn-blev-en-ven-livet

FLA TV: Et stykke af Danmark på besøg (med Flora fra Middelfart)
https://www.facebook.com/flensborg.avis/videos/1575617495846449/

JV.dk: Danske Børn lærer tysk i sommerferien
http://www.jv.dk/aabenraa/Danske-boern-laerer-tysk-i-sommerferien/artikel/2524482

Magasinet Grænsen: Én gang Feriebarn, altid Feriebarn
http://www.graenseforeningen.dk/?q=en-gang-feriebarn-altid-feriebarn.html

VIDEO: SydslesvigCrew inviterer elever til at besøge det danske mindretal
https://www.youtube.com/watch?v=lzYc1gINfgc

TV SYD: Feriebørn på tværs af grænsen
https://www.tvsyd.dk/nyheder/01-08-2017/1930/ferieborn-pa-tvaers-af-graensen?autoplay=1-
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