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Beslutningsoplæg til dagsordenspunkt 4.: Kommissorium Sydslesvigske børns 
ferierejser” 
 

Styrelsesmøde den 4. juni 2015  
 
Sagsforholdet (hvad drejer sagen sig om) 
Skoleforeningens formand Udo Jessen har på baggrund af, at antallet af værtsfamilier i Danmark 
er faldet markant i løbet af de seneste år inviteret repræsentanter fra Grænseforeningen til et 
møde, hvor der blev opnået enighed om, at Skoleforeningen skal udarbejde et forslag til en plan 
for, hvordan antallet af værtsfamilier kan øges.   
 
Indstilling (hvem indstiller og hvad skal Styrelsen tage stilling til) 
En arbejdsgruppe bestående af Katrine Hoop, Eberhard von Oettingen og Anders Molt Ipsen har 
på den baggrund udarbejdet et forslag til et kommissorium (se bilag), der skal danne grundlag 
for en øget indsats på området. 

 
Økonomi (hvilke økonomiske og evt. personalemæssige konsekvenser indebærer forslaget) 
Inden for nuværende budgetrammer herunder evt. søge Sydslesvigudvalget om støtte til 
omsætning og markedsføring af tiltagene. 
 
Koordinering/afstemning (hvilke andre instanser har været og skal evt. inddrages i sagen) 
Kommissoriet er sendt til Grænseforeningen. Det er aftalt med Grænseforeningen, at forslaget 
skal drøftes efter sommerferien. 
 
Baggrund (uddybning af baggrund og evt. bilag) 
Se ovenfor. 
 
Beslutningsoplægget er udarbejdet af 
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KOMMISSORIUM  
SYDSLESVIGSKE BØRNS FERIEREJSER 

UDGANGSPUNKT 

Sydslesvigske børns sommerferiebesøg i Danmark er en del af en flerstrenget strategi, idet 
Skoleforeningen i de seneste år ved nye initiativer har fået udviklet flere fleksible mødeformer mellem 
Danmark og Sydslesvig, hvor de primære mål som hidtil er, at sydslesvigske børn 

 praktiserer deres danske sprog 

 lærer dansk kultur og hverdagsliv nærmere at kende  

 bliver klogere på deres mindretalsidentitet 

 deler viden om mindretalslivet 

 får bekendtskaber, der udvikler og forandrer 

samt at de danske børn  

 lærer om Sydslesvig og forstår hvordan Sydslesvig »gør Danmark lidt større« 

 møder jævnaldrende børn og unge fra Sydslesvig  

 får øjnene op for, at der er andre måder at være dansk på 

 får et bekendtskab med et sydslesvigsk feriebarn, der udvikler og forandrer 

De ovennævnte mål opnås for tiden blandt andet ved  

 punktuelle møder i form af kortvarige besøg, ekskursioner og lejrskoler til Danmark, dagsbesøg 
eller lejrskolebesøg fra Danmark eller diverse skriveprojekter henover grænsen. 

 kontinuerlig kontakt gennem gensidig elevudveksling i uge 45-47, som er besøg af minimum en 
uges varighed, der ofte går over år, samt ovennævnte sommerferiebesøg hos ferieværter, der 
som regel ligeledes foregår flere år i træk.  

Elevudvekslingen og sommerferiebesøgene koordineres mellem Sydslesvigske Børns Ferierejser, 
Grænseforeningen og Skoleforeningen. 

Skoleforeningens Rejsekontor 

 er bindeleddet til skolerne i Sydslesvig 

 ordner alle formelle tilmeldinger fra Sydslesvig og fra Danmark herunder kommune- og 
politiattester 

 løser alle logistiske opgaver i forbindelse med rejserne 

 finansierer transport af elever og ledsagere herunder overnatninger 

 står for annoncer og reklamefremstød i Sydslesvig og på Facebook. 

Grænseforeningens sekretariat 

 er bindeleddet til rejsekonsulenterne 

 rekrutterer nye værtsfamilier i Danmark 

 gennemfører skolebesøg i Danmark 

 indkalder til to arbejdsmøder (GF finansierer) 
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 udbetaler aktivitetspenge og kørselspenge 

 står for annoncer og reklamefremstød i Danmark (co-finansiering). 

Grænseforeningen og Skoleforeningen  
er fælles om at 

 udvikle arbejdet 

 udvikle PR-materiale – hjemmesiden, foldere, annoncer og diverse opslag 

 arrangere årsmødet i september i Sydslesvig (Skoleforeningen finansierer) 

 reklamere på rejsemessen »Ferie for alle« i Herning. 

UDFORDRING 
Mens de mere fleksible mødeformer er i positiv udvikling, stagnerer sommerferierejserne. 
Sommerferierejserne indtager fortsat en central rolle i mindretallet og efterspørgslen i Sydslesvig er 
stor, men antallet af værtsfamilier i Danmark er i de seneste år faldet markant. På et møde den 12. 
januar 2015 mellem Skoleforeningens repræsentanter Udo Jessen, Birgit Jürgensen Schumacher, Per 
Gildberg, Eberhard von Oettingen og Anders Molt Ipsen samt Mette Bock, Jens Andresen og Knud Erik 
Therkelsen fra Grænseforeningen, blev der på denne baggrund besluttet, at Skoleforeningen skal 
udarbejde et kommissorium, der beskriver, hvordan Skoleforeningen og Grænseforeningen i et 
samarbejde kan revitalisere sommerferiebesøgene i Danmark. Kommissoriets mål er at finde flere 
værtsfamilier i Danmark, der i mindst en uge i sommerferien vil tage i mod en sydslesvigsk skoleelev. 

HANDLEPLAN 
Arbejdet med feriebørn skal professionaliseres, da det ikke længere kan bæres af frivillig indsats alene. 
Sommerferiebesøgene skal fremover basere på gensidighed og gøres mere attraktivt, så både feriebarn 
og ferievært oplever, at de får noget ud af projektet. 

Dette søges blandt andet realiseret via følgende tiltag: 

Sommerferiebesøg i Sydslesvig 

Der skal åbnes op for muligheden for, at børn fra Danmark kan komme på sommerferiebesøg i 

Sydslesvig både i form af genbesøg hos de sydslesvigske feriebørn og som envejsbesøg. 

»Oplevelsesgave« 

Værtsfamilierne i Danmark og Sydslesvig skal modtage en tak for deres indsats, der samtidig er med til 

at gøre ugen til en uforglemmelig oplevelse for alle parter. Idéen er at give den danske ferieværtsfamilie 

en gratis familieoplevelse i den periode, de har feriebarnet på besøg (og evt. også derudover i form af 

årspas). Det kunne f.eks. være i form af eksklusivaftaler med store attraktioner som Legoland (Billund), 

Tivoli Friheden (Århus) eller Tivoli (København) eller Funky Monkey Park (som ligger både i Kolding og 

Odense). 

Sydslesvignetværk 

Der skal etableres netværk blandt sydslesvigere i Danmark via Duborg-Samfundets adressekartotek og 

eksisterende grupper på Facebook med henblik på at motivere sydslesvigske familier i Danmark til at 

blive ferieværter og involvere sig i feriebarnsarbejdet. 
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Rekruttering af øboer som ferieværter 

Der skal udvikles en kampagne målrettet øboer, som vil være oplagte ferieværter i sommerferien. 

Punktuelle fremstød 

Hvert år skal der sættes særlig fokus på en region i Danmark som eksempelvis trekantsområdet i forhold 

til rekrutteringen af ferieværter. Muligvis kan oplevelsesgaven i den sammenhæng regionaliseres og i 

trekantsområdet eksempelvis byde på en tur i Slotsøbadet eller Funky Monkey Park. 

Rekruttering af nye rejsekonsulenter i Danmark 

Der mangler rejsekonsulenter i mange af områderne, og konsulentgruppen trænger til en foryngelse. 

Her kan der muligvis profiteres af det planlagte sydslesvignetværk. 

Sydslesvigcamp 

Der skal etableres en sommerferiecamp i Sydslesvig, der giver makkerpar bestående af et barn fra 

Danmark og et barn fra Sydslesvig mulighed for at mødes til en stor camp (f.eks. på spejderlejren i 

Tydal). På campen kan feriebarnet uddybe sin kontakt til ferieværtsbarnet og mødes med andre 

makkerpar, som er opstået gennem elevudveksling, klassebesøg, pennevensprojekter og lignende. 

Campen er en attraktiv bonus for de deltagende familier, der kan give deres barn en særlig 

sommerferieoplevelse og stabilisere den spirende kontakt. For andre bekendtskaber på tværs af 

grænsen byder campens mere uforpligtende karakter en blød indgang til eventuelt efterfølgende 

sommerferieophold eller elevudveksling. Det kan muligvis gøres særlig attraktivt for forældrene at hente 

deres børn i Sydslesvig ved at få en aftale med Fleggaard om et særligt grænsehandelstilbud til alle 

deltagende familier fra Danmark. 

Markedsføring 

Der skal udvikles PR-materiale til alle ovennævnte tiltag, der synliggør projektet som helhed og alligevel 

kan bruges målrettet i forhold til de enkelte målgrupper. 

Projektmidler 

Der søges støtte til omsætning og markedsføring af tiltagene via Sydslesvigudvalget. 

UDBLIK 
Ud over de foroven beskrevne tiltag i forhold til at finde flere værtsfamilier i Danmark, vil det på sigt 
være vigtigt for Skoleforeningen og Grænseforeningen at drøfte et muligt samarbejde om følgende 
opgaver: 

 Udvikling af lejrskolebesøgsmateriale om Sydslesvig til danske skoleklasser 

 Etablering en elevguideservice for danske lejrskoler i Sydslesvig. 

 Oprettelse af en mulighed for elever fra Danmark for at tage et frivilligt 10. bonusår som 
udvekslingselev i Sydslesvig. 


