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STATUS PÅ PROJEKTET ”MINDRETAL PÅ EFTERSKOLE” 
PRIMO 2019 

MÅL 
Inden for den treårige projektperiode er det målet at 
1. Øge sydslesvigske unges kendskab til dansk sprog og kultur ved at stimulere interessen for 

efterskoleophold gennem 
o 24-timers besøg for elever i 7. klasse 
o relevant indsats fra Rejsekontoret, fællesskolernes kontaktlærere og Grænseforeningens 

konsulenter 
o øget støtte til forældre med lavere middelindkomst 

2. Øge unge danskeres kontakt med sydslesvigske elever på danske efterskoler gennem 
o kontakt med sydslesvigske elever på danske efterskoler 
o gennem skoleophold i Sydslesvig i 10. klasse 

3. Øge nyttevirkningen af efterskoleopholdet for den enkelte og det danske mindretal ved hvert år at 
gennemføre et formøde og et efter-efterskoledøgn for hhv. kommende og tilbagevendende 
efterskoleelever. 

 

KRAVOPFYLDELSE 

AD. 1.  24-TIMERS EFTERSKOLEBESØG FOR ELEVER I 7. KLASSE  

Delmålet om at øge sydslesvigske unges kendskab til dansk sprog og kultur ved at stimulere interessen 
for efterskoleophold er opfyldt.   

  ELEVER FRA SYDSLESVIG 
PÅ EFTERSKOLE I ALT 

2016-2017 52 

2017-2018 97 

2018-2019 100 (stand 22. februar 2019) 

 

I skoleåret 2018 var Cornelius Hansen-Skolens 7. årgang (26 elever), Risum Skole/Risem Schölj (3 elever) 
Vesterland-Kejtum Danske skole 17 elever) og Duborg Skolens 7. årgang (45 elever) afsted på 24 timers 
ophold.  

I februar 2018 afholdes to infoarrangementer som var rigtig godt besøgt: Efterskolernes Dag i Sydslesvig 
og Infoaften for interesserede efterskoleelever og forældre. Der blev designet foldere om Efterskolernes 
Dag i Sydslesvig, som blev lagt i alle elevers (på 6.-10. klassetrin) karakterbøger efter juleferien. 

Der er udgivet en infofolder, som henvender sig til sydslesvigske forældre, som er blevet distribueret ud 
til alle skoler.  
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Ved hjælp af de ekstra projektmidler under udgiftspost 6 blev der givet støtte til alle ansøgere til 
skoleåret 2018-19. Ingen ansøgere fik afslag; et efterskoleophold blev muliggjort for alle ansøgere. 

AD. 2.  ØGE UNGE DANSKERES KONTAKT MED SYDSLESVIG 

Delmålet om at øge unge danskeres kontakt med Sydslesvig er delvist opfyldt. 

Skoleforeningen og Grænseforeningen deltog i foråret 2018 på både Læringsfestivalen i København og 
Skolemessen i Århus, hvor vi oplyste om de mange muligheder, elever i Danmark har for at møde og 
opleve Sydslesvig – herunder tilbuddet om 10. klasse i Sydslesvig. 

I skoleåret 2018-19 tilmeldte 2 elever fra Danmark sig til at tage en ”frivillig 10. klasse” i Sydslesvig, 
hvoraf det kun lykkedes at finde en værtsfamilie til den ene elev. For at imødekomme interessen hos 
elever fra Danmark, der ønsker at tage deres frivillige 10. klasse i Sydslesvig, vil vi fra skoleåret 2019-20 
tilbyde en ”Flensborgpakke”, som muliggør det for gæsteeleverne at gå på Duborg-Skolen og bo på 
ungdomskollegiet, kombineret med en tilknytning til weekend-værtsfamilier. 

AD. 3.  ØGE NYTTEVIRKNINGEN AF EFTERSKOLEOPHOLDET FOR DEN ENKELTE OG DET DANSKE 
MINDRETAL 

Delmålet om at arrangere et formøde og et efter-efterskoledøgn for hhv. kommende og 
tilbagevendende efterskoleelever er delvist opfyldt. 

Vi inviterede til et efter-efterskoleseminar i efteråret 2018, hvor der trods rettidig invitation tilmeldte sig 
9 elever til arrangementet (ud af de 150 tidligere elever, vi havde inviteret). Vi må erkende, at dette ikke 
var noget der trak i de unge, på trods af 3 invitationer. Vi prøver selvfølgelig igen i 2019, og arbejder på 
at få en gruppe tidligere elever til at tage ejerskab med arrangementet og påtage sig rollen som 
afsender af invitationen. Disse elever skal – sammen med projektgruppen – bestemme indholdet. 

Den 24. februar 2018 og den 28. februar 2018 afholdt vi formøder i form af informationsarrangementer 
for kommende efterskoleelever og deres forældre. 

 
 
Budgetoversigt 
 

Samlet budget Brugt pr. 31.12.2018 Rest 

kr. 3.005.000,00 kr. 565.358,18 kr. 2.439.641,82 

 

 

 

Flensborg, den 21.03.2019 


