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Kontaktseminar 
Markering af 100 året for Genforeningen 
- Ung Genforening 2020 uge 20 

 

25.-26. februar 2019 
Christianslyst, Süderbrarup 

I samarbejde med Dansk Skoleforening for Sydslesvig og 
Grænseforeningen sætter Dansk Friskoleforening fokus på 
markeringen af 100 året for genforeningen i 2020. Vi ønsker, at 
elever fra danske skoler i Sydslesvig og friskoler i Danmark skal 
mødes og sammen markere genforeningen. Herudover ønsker vi at 
assistere skolerne med at sætte fokus på elevernes tilegnelse af 
interkulturelle kompetencer gennem klasseudveksling og 
skolesamarbejde. 
 
Seminaret er for skoler, der ønsker at finde samarbejdspartnere, 
og til skoler der allerede har kontakt men ønsker mere viden og tid 
til at snakke indhold. 
 
På seminaret vil der være fokus på: 

• deltagelse i Ung Genforening 2020 
• direkte kontakt mellem lærere og skoleledere fra danske 

skoler i Sydslesvig og friskoler 
• viden om best practice for skolesamarbejde 
• arbejdet med historien, sproget og kulturen  
• konkrete undervisningstilbud på skolen 
• online-samarbejde  
• klasseudvekslinger 
• finansiering af grænseoverskridende elevmøder 

 
 
 
Tilmelding på www.friskoler.dk 

Klasseudveksling mellem friskoler og 
danske mindretalsskoler  

Genforeningsjubilæet 

2020 samt klasse-

udveksling og online 

samarbejde:

• Uge 20 2020 besøg af 
den Sydslesvigske 
samarbejdsskole 

• Gratis transport med 

DSB skolerejser samt 
anden finansiering 

• Privat indkvartering 

• Online samarbejde 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding (senest 1/2-19) 

Sydslesvigske Skoler: 

Rejsekontoret 

rejsekontoret@skoleforeningen.org 

+49 (0)4615047 400 

Friskoler (og andre): 

Jakob Clausager Jensen:  

jcj@friskoler.dk  

+45 22361153 

Program Mandag den 25. februar 
(programmet fra kl. 10.30-14.30 er frivilligt) 
10.30  Skolebesøg Sønder Brarup Danske-Skole 

v/Søren Christensen, skoleleder og SydslesvigCrew  
  
12.00 Frokost og introduktion  
 
13.20  Det moderne danske mindretal i Sydslesvig 

v/Katrine Hoop 
 
14.30  Kaffe og kage 
 
15.00  Fælles velkomst og introduktion  
 
15.30  Den internationale dimension i undervisningen og på skolen 

v/Jakob Clausager Jensen, Dansk Friskoleforening 
 

16.40  Pause 
 
17.00  Ung Genforening uge 20 i 2020 

v/Sally Flindt-Hansen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig 
 

18.00  Aftensmad 
 
19.00  Deltagernes ønsker til samarbejde  

 
20.00 Fællessang og hygge på Christianslyst 

v/Johan Herold 
  
Tirsdag den 26. februar 
7.45 Morgenmad 
 
8.15 Afgang til Kaj Munk-Skolen i Kappel 
 
8.30 Morgensamling med elever og ansatte på Kaj Munk-Skolen  
 
9.45 CfU Sydslesvig – relevante læremidler 

v/Mette Tode, Leder af CfU Sydslesvig 
 
10.15  Pause 
 
10.45 Fremtidigt samarbejde med nye samarbejdspartner(e) 
 
11.45  Status og opsamling 
 
12.00  Frokost og tak for denne gang 

 

Praktisk: 

Dato:  25.-26.februar 2019 

Sted:  Christianslyst 

Christianslyst 1, Nottfeld 

24392 Süderbrarup 

Pris:  Kr. 750,- for friskoler 

 Gratis Sydslesvigske skoler 

Antal: 15 skoler fra Danmark og 

15 skoler fra Sydslesvig 

  


