
Sydslesvig

Sønderjylland

Den nu tilbagevendende elevudveksling i ugerne 45 og 46 er 
blevet en omsiggribende succes, som blandt andet 12-årige 
Erik Kristensen fra Skjern og 13-årige Peter Hüttl fra Flens-
borg er glade for at have deltaget i.

– Det har været rigtig godt, og Erik har en flink familie, 
fortæller Peter, som prøvede at bo i Skjern og gå i dansk 
skole i en uge. Det fik ham til at tænke på nogle af de for-
skelle, der er mellem Danmark og Tyskland:

– Mange unge går rundt med fodboldtrøjer, især FCK- 
trøjer. Man ser ikke så mange fodboldtrøjer i Flensborg, siger 
Peter.

Historieundervisning
Også Erik har fundet forskelle mellem Danmark og Tyskland:

– På min skole i Skjern må eleverne ikke være inde i 
frikvartererne. Det må man godt på Duborg-Skolen, og det 
kunne jeg godt tænke mig, at man indførte på min skole, 
fortæller Erik.

Erik og Peter har aftalt, at det ikke er sidste gang, de har 
besøgt hinanden. Og netop kammeratskabet er blandt årsa-
gerne til, hvorfor så mange elever gerne vil deltage i elevud-
vekslingen, foruden at de oplever en hverdag, hvor der også 
tales tysk. For skolerne giver det også en konkret lejlighed til 
at fortælle hele klassen den historiske baggrund for, at der 
bor danskere syd for grænsen.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Udvekslingselev mellem 
danmark og sydslesvig
oplev at gå i skole i danmark og få 
en dansk kammerat med i din klasse.

sådan tilmelder dU dit barn

• Få tilladelse af dit barns skole til at deltage i projek-
 tet og dermed holde fri i uge 45 og få en kammerat 
 med i skole i uge 46.
• Download en tilmeldingsformular fra www.feriebarn.dk 
 eller få den evt. udleveret på skolen.
• Det er skolen, der skal sende tilmeldingsformularen 
 til Feriekontoret, så vi ved, skolen er orienteret.

når dit barn har fået tilsagn om en udveksling: 
• Du skal tage kontakt til elevens familie i Danmark og 
 aftale alt det praktiske. Det kan være SFO, buskørsel 
 til og fra skole, transporten til og fra Danmark m.v.
 Det kan være en god idé at arrangere et kort besøg 
 forud for udvekslingen i uge 45 og 46.
• Lykkes det ikke at finde en udveksling til dit barn i 
 år, beholder vi eleven i kartoteket til en passende 
 elev i Danmark melder sig. Underret Feriekontoret, 
 hvis du vil have dit barn slettet i kartoteket.
• Eleverne er forsikrede under opholdet i lighed med, 
 når elever er på lejrskole.

Feriekontoret
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
Stuhrsallee 22
24937 Flensburg
Tlf.: 0461 56664, 0461 5047191
info@feriebarn.dk

www.feriebarn.dk

Koordineringen af elevudvekslingen sker i et samarbejde mel-
lem Grænseforeningen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig.


