
 

På studietur

 

 

 

Til dig, der underviser i på ungdomsuddannelser, 
højskoler, seminarer m.v. og er nysgerrig på 

Grænselandet og udviklingen i dansk- tyske forhold. 

 

  



Grænseforeningen og Jaruplund Højskole udbyder en 

mulighed for at komme på studietur til Sydslesvig. 

-         Tur en dag uden overnatning 

-         Tur to dage med en overnatning 

-         Tur tre dage med to overnatninger 

-         Tur fire til fem dage med tre til fire 

overnatninger 

Målgruppen er elever på ungdomsuddannelserne der 

arbejder med eller har interesse i grænselandet og 

har brug for at arbejde med dette område i tysk, 

historie, samfundsfag, kultur, geografi, religion og 

idræt. 

Tilbuddene har fokus på mennesker og 

medborgerskab i grænselandet og det at have 

identitet i flere kulturer og sprog. 

Der er mulighed for at sammensætte programmet og 

vælge blandt de listede ideer til indhold, så 

studieturen bedst understøtter elevernes 

undervisning. 



I løbet af opholdet vil elevgruppen bl.a. møde 

Grænseforeningens elevambassadører og derved 

komme i dialog med grænselandets unge.  

Ideer til indhold: 

Workshops om emner som national identitet; 

fordomme; sproglig mangfoldighed; mindretal og 

særbehandling; flersprogethed 

Møde og samarbejde med Elevambassadører. 

Besøg og oplevelser i Flensborg eller Slesvig. 

Temaer om kultur, medborgerskab, identitet, 

demokrati, samfundsforhold, Flensburg, det politiske 

system, idræt i grænselandet og sikkert meget mere. 

  

Praktiske informationer 

-         Afhentning på Padborg station er en mulighed 

-         Som optakt til studieturen anbefales det, at 

eleverne har arbejdet med Grænseforeningens 

undervisningssite www.ietgrænseland.dk   
 

 

http://www.ietgrænseland.dk/


Elevambassadørerne 

Et korps af unge fra de tre mindretalsgymnasier i grænselandet. 

Fortæller med udgangspunkt i deres personlige historier om at være 

flersproget, flerkulturel og vokse op i et mindretal. Kan også 

inviteres til andre sammenhænge end temadage. 

 

 

ietGrænseland.dk – en undervisnings portal 

et digitalt undervisningsmateriale, der giver dig og dine elever 

mulighed for at blive klogere på det dansk-tyske grænseland og 

samtidig udforske en række forskellige temaer 

 

 

På rejse ietGrænseland 

Kom på tur i grænselandet hjemmet på dit eget gymnasium. 

Temadag med foredrag, workshops og andre aktiviteter for både 

elever og lærer.  

 

Kontakt Gunvor Vestergaard, gv@graenseforeningen.dk eller 

Niells Schou, ns@graenseforeningen.dk i Grænseforeningen for 

yderligere information og sammensætning af endeligt program.  


