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Projektets titel: Regional effekt og betydning af dansk skolegang i Sydslesvig 

 

Der søges om tilskud inden for hovedområdet (sæt kun et kryds): 

1. Folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet: [   ] 

2. Samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark: [x  ] 

3. Mindretallets foreningers deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde: [   ] 

 

Oplysninger om (hoved) ansøger 

 

Forening/organisation:  

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. 

Adresse: 

Stuhrsallee 22 

Postnr.: 24937 By: Flensburg 

Evt. hjemmeside: http://www.skoleforeningen.org Ejerforhold: Forening 

Oplysninger om kontaktperson 

Navn: Anders Molt Ipsen Tlf.: 0+49 461 5047111 E-mail: ami@skoleforeningen.org 

Bankoplysninger 

Bankens navn: Union-Bank Adresse: Große Str. 2 

Postnr.: 24937 By: Flensburg 

Reg.nr. (BLZ): 215 201 00 Kontonr.: 11894 

IBAN: DE2021520100000001894 Swift/BIC: UNBNDE21 

Oplysninger om evt. samarbejdspartnere i projektet 

 

Forening/organisation: UC Syddanmark Adresse: Lembckesvej 3-7 

Postnr.: 6100  By: Haderslev 

Evt. hjemmeside: www.ucsyd.dk Ejerforhold: 

Forening/organisation: Syddansk Universitet Adresse: Campusvej 55 

Postnr.: 5230 By: Odense 

Evt. hjemmeside: www.sdu.dk  Ejerforhold: 

Projektbeskrivelse: Projektets 

formål og indhold, herunder en faglig 

begrundelse i forhold til formålet med 

tilskudsordningen. I 

projektbeskrivelsen skal der desuden 

redegøres for, hvordan projektets 

målopfyldelse efterfølgende kan 

dokumenteres: [max 5 sider] 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, UC Syddanmark og Syddansk 

Universitet søger i fællesskab Sydslesvigudvalgets projektmidler til et 

kombineret forsknings- og formidlingsprojekt, som skal synliggøre på 
hvilken måde mindretalsskolerne i Sydslesvig udgør en merværdi for 

grænseregionen og dens udvikling.  Projektet, der er forankret i Center 

for Mindretalspædagogik, skal sætte fokus på særlige karriereveje og 
kompetencer, som dansk skolegang har givet de unge.  

 

Når det danske mindretal – og ikke mindst den danske stats støtte hertil 

– er til diskussion, henvises der meget ofte til netop merværdien.
1
 Men 

omfanget og den nærmere karakter af denne merværdi har ikke været 

undersøgt. Det har gjort det vanskeligt at formidle tanken om merværdi 

til den danske offentlighed på en klar og overbevisende måde.  
 

Kernen i projektet er to post.doc-forløb, der ved hjælp af hhv. 

kvalitative og kvantitative metoder skal fremstille eksemplariske 
karriereforløb, analysere beskæftigelsesmønstre og undersøge de 

erhvervsdrivendes efterspørgsel og forventninger mht. særlige 

mindretalskompetencer.  

 Forskningen skal ledsages af en løbende formidlingsindsats, i 

                                                   
1 Se f.eks. interview med Benny Engelbrecht http://www.grænsen.dk/content/mindretallet-skal-se-sig-selv-som-en-merværdi-

danmark  

http://www.ucsyd.dk/
http://www.sdu.dk/
http://www.grænsen.dk/content/mindretallet-skal-se-sig-selv-som-en-merværdi-danmark
http://www.grænsen.dk/content/mindretallet-skal-se-sig-selv-som-en-merværdi-danmark
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form af publikationer henvendt til en bred dansk offentlighed, et aktivt 
opsøgende mediearbejde, seminarer med udvalgte nøglepersoner fra 

politik, organisationer og erhvervsliv og en dansk-tysk konference hvor 

resultaterne formidles og diskuteres. Projektet vil kunne danne 

grundlag for en generel markedsføring af Skoleforeningens og 
skolernes/børnehavens betydning i regionen.  Derfor søges der også 

midler til formidlingsperioden efter afsluttet forskningsprojekt.  

 

Sydslesvigeres vej efter skolegangen analyseret kvalitativt og 

kvantitativt 

Hvert år udgår over 200 unge fra de danske skoler i Sydslesvig. En stor 

del af afgangseleverne fortsætter deres uddannelsesforløb i Danmark. 
Deres uddannelsesvej har Sydslesvigudvalget tidligere fået undersøgt 

ud fra registerbaserede metoder. Størstedelen af disse unge vender efter 

endt videregående uddannelse ikke tilbage til Sydslesvig. Derimod 
foreligger der kun meget lidt viden om de unge, der efter endt 

skolegang forbliver i Sydslesvig. De to ansøgte post.doc.-projekter skal 

ud fra forskellige forskningsdesigns fokusere på denne gruppe af unge, 
som efter endt dansk skolegang forbliver i Sydslesvig hhv. efter en 

årrække vender tilbage til regionen for at leve deres liv. 

 

Projekt I: Eksemplariske uddannelses- og karriereforløb 
Projektet skal ved hjælp af kvalitative interview identificere og 

rekonstruere en række eksemplariske sydslesvigske uddannelses- og 

karriereforløb i Sydslesvig. Samtidig skal det belyse, hvorledes 
tilhørsforholdet til mindretallet og lokalsamfundet har udviklet sig. 

Hvilke brudte og holdbare tilknytninger viser der sig? Perioder med 

aktivt, passivt og deaktiveret tilhørsforhold til mindretallet skal 
belyses. Heri indgår spørgsmål om, hvorvidt de pågældende senere 

selv bevidst har valgt dansk vuggestue, børnehave og skoler til deres 

børn. Dertil kommer spørgsmål om medlemskab i danske foreninger. 

Der indgås samarbejde med større erhvervsdrivende både nord og syd 
for grænsen – fx transportbranchen, Sydbank og Union Bank (der er 

allerede givet tilsagn om medvirken fra logistikfirmaet H.P. Therkelsen 

A/S i Padborg). Projektet vil fremstille eksemplariske karriereforløb 
som kan formidles, diskuteres i offentligheden etc.  

 

Projekt II: Kortlægning af karrieveje 
Projektet skal ved hjælp af kvantitative og kvalitative analyser 
undersøge, hvor de unge sydslesvigere finder arbejde/ uddannelse efter 

endt skolegang på mindretalsskolerne, hvilke erhverv der typisk er tale 

om, og hvilke muligheder og barrierer der er for at deres særlige 
kompetencer erkendes og efterspørges. Ved hjælp af 

spørgeskemaundersøgelser og interviews skal det klarlægges, hvorvidt 

erhvervsdrivende målrettet efterspørger arbejdskraft med dansk-tyske 
sprogfærdigheder og kulturelle kompetencer, og hvorvidt de kender til 

mindretallet og Dansk Skoleforening.  

 

Organisering/ samarbejde 
De tre projektparter nedsætter en følgegruppe, som aktivt følger det 

videnskabelige arbejde. Desuden knyttes der faglige 

vejledere/sparringspartnere til projekterne. Den daglige drift etc. ligger 
i Center for Mindretalspædagogik. Forskernes faglige profil skal 
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matche genstandsfeltet og projektbeskrivelsen og de skal have en 
ph.d.-grad eller være kvalificeret på samme niveau. Forskerne skal 

have erfaring med de relevante kvalitative eller kvantitative metoder og 

være i stand til selvstændigt, men i samarbejde med de tre projektparter 

og følgegruppen/vejledere, at tilrettelægge og gennemføre et étårigt 
forløb. Der indgås samarbejde omkring projektet med Erhvervsrådet. 

Begge post. doc. -stillinger tilknyttes Centeret for 

Mindretalspædagogik. SDU bidrager til at kvalitetssikre 
forskningsdesign. 

 

Projektets nytte og udbytte 

Resultaterne vil blive formidlet i forskellige typer af publikationer, 
især rettet mod den bredere offentlighed, herunder indlæg i 

traditionelle og digitale massemedier. Formidlingsarbejdet vil være en 

gennemgående og integreret del af projektet. Dansk-tysk konferencen 
vil skabe generel opmærksomhed om mindretallets betydning. Et 

seminar med udvalgte nøglepersoner fra politik, organisationer og 

erhvervsliv vil sætte særligt fokus på nytten af dansk skolegang i 
Sydslesvig, samt hvad der måtte stå i vejen for at udnytte de særlige 

kompetencer fuldt ud. Skoleforeningen vil få ny viden om hvilke liv og 

arbejdsliv den uddanner til. Projekt 1 vil skabe opmærksomhed om de 

forskellige måder, hvorpå mindretalsliv kan forme sig og hvordan 
dansk og tysk kan vekselvirke.  

 
Økonomi 

Tentativt budget: 

2 post. doc.-stillinger i alt ca. 850.000 kr.  

Kvalitetssikring etc. ved forsker(e) fra SDU ca. 50.000 kr. 

Rejseudgifter ca. 50.000 kr.  

Formidling ca. 150.000 kr.  

Medfinansiering ca. 200.000 kr.  

Samlet: 1.300.000 kr.; heraf ansøges om 1.100.000 kr.   

 
 

Tidsplan: Angiv gerne, hvornår 

projektet igangsættes, hvornår det 

forventes afsluttet, samt om der er 

relevante delmål undervejs  

 

Ansøgt beløb 

 

År 2016 2017 2018 

DKK 

 

1.100.000   

 

I alt DKK.:   

Underskrift (ansøgningen skal underskrives af foreningens formand) 

 

 

 

 

 


