
Grænselandet som brobygger 
Digitalisering, demokrati og dannelse 

Torsdag og fredag d. 15.-16. september 2022 

Flensborg, Tyskland 

 

Foreningen af lærere i samfundsfag, Historielærerforeningen 

& Tysklærerforeningen for gymnasiet og HF samt 

Grænseforeningen 

 



Kursusprogram 
 
 
Torsdag d. 15. september: 

 
11:45-12:45 Ankomst og frokost. 

 
12:45-13:00 Velkomst. 

 
13:00-14:00 Om at tage det danske med i Forbundsdagen 

Med særlig fokus på forskellen i den 

digitale udvikling i Tyskland og Danmark 

Ved Stefan Seidler, 

Forbundsdagsmedlem for SSW  

 
14:30-15:30 En tur gennem grænsebyen Flensborg 

- med forslag til elevaktiviteter ved historiker Klaus 

Tolstrup Petersen, Den Slesvigske Samling og 

pædagogisk konsulent Gunvor Vestergaard, 

Grænseforeningen. 

 
15:30-16:00 Kaffepause i byen. Dette foregår i mindre grupper og 

for egen regning. 
 

16:15-17:45 Identitet i grænselandet og i undervisningen. 

Møde med Elevambassadørerne, der er et korps af 

unge fra de tre mindretalsgymnasier i grænselandet. 

 

19:00 Aftensmad på Gnomenkeller, Holm 3. 
  

 
 



Fredag d. 16. september: 
 
07:00-09:00 Morgenmad. 

 
09:00 Afgang fra hotellet. 

 
09:30-11:00 Parallelsessioner - deltagerne vælger en af disse: 

 

1. 

Teknologistrategier på begge sider af grænsen. 

- møde med Stephan Kleinschmidt, forvaltningschef i 

Flensborg By og viceborgmester i Sønderborg. 

 
2. 

Grænselandet i tyskundervisningen. 

- møde med Rune Delfs, tysklærer med rødder i det danske 

mindretal og medforfatter til bogen ”Stimmen aus der 

Grenzregion”. 

 
3. 

Dansk skole i en tysk ramme 

- fokus på didaktiske og teknologiske forskelle og 
betydningen for den daglige undervisning 
ved rektor Heino Aggerdam, Duborg-Skolen 

 
 

11:30-12:30 Frokost. 

 
12:30-13:30 Danmark, Tyskland og demokrati 

- ved Marlene Wind, professor og direktør i Center for 

European Politics, Københavns Universitet 

 
13.30 Krestens Breve 

Musikalsk afslutning ved Lars Malm, musiker og underviser 
på Efterslægten HF-center 

 
14.00 Tak for denne gang. 



Det Praktiske 

 
Pris: 2250,- 

 
Kursussted: 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstr. 59, Flensborg. 
 
Overnatning 

på Hotel Ramada - https://arcadia-hotel-flensburg.ibooked.dk/ 
 

Transport: 

Tog fra København kl.6.56, fra Aarhus kl.7.32, fra 

Fredericia kl.8.45. Ankomst Flensborg kl.10.07 

Tog mod nord fra Flensborg kl.14.48, kl.16.50 og kl.18.48 
 

HUSK pas! 

Da kurset foregår i udlandet, er det en god idé at tjekke forsikringsforhold. 

Det anbefales at medbringe kontanter, da man ikke alle steder i Flensborg 

tager imod betalingskort. 

 
Tilmelding: https://www.collect.nu/GF/GVtilmeldingsskema 
Tilmeldingsfrist: 1. september 2022 
 
Yderligere information: Gunvor Vestergaard, gv@graenseforeningen.dk. 

 
Kursusleder: 

Gunvor Vestergaard, pædagogisk konsulent i Grænseforeningen. 

Medarrangører: 

Ole Østergaard (samfundsfag), Kristian Arentsen (historie), 

Christian Smith (tysk) 

 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

https://www.collect.nu/GF/GVtilmeldingsskema

