
 

STATUS PÅ PROJEKTET »SYDSLESVIGCREW« 
AFRAPPORTERING 2018 

STATUS APRIL 2019 

MÅL 
Inden for den treårige projektperiode er det målet at 

 etablere ambassadørgrupper på de 9 fællesskoler i  

 udvikle et undervisningsprogram i samarbejde med Grænseforeningen 

 gennemføre udviklingsseminar med valgfagslærerne 

 gennemføre seks fællesseminarer med eleverne 

 gennemføre et evalueringsseminar 

 etablere valgfaget som permanent ordning 
 

RESULTATKRAV  
Tidsplanen er skitseret på følgende måde i ansøgningen: 
2017: Udvikling af undervisningsprogram, gennemførelse af et udviklingsseminar for valgfagslærerne, opstart af 
valgfaget i skoleåret 2017-2018 og gennemførelse af to fællesseminarer for eleverne – opfyldt delmål 
2018: To fællesseminarer for eleverne, videreførelse af valgfaget i skoleåret 2018-2019 – delvist opfyldt delmål 
– se begrundelsen nedenfor. 
2019: Evalueringsseminar og etablering af valgfaget som permanent ordning 
 

KRAVOPFYLDELSE 
Delmålet for 2018: To fællesseminarer for eleverne, videreførelse af valgfaget i skoleåret 2018-2019 
Valgfaget bliver fortsat tilbudt og valgt på de 9 fællesskoler og på Ungdomsskolen Ladelund. Vores 10 
Sydslewsvigcrews mødes hver uge til undervisning, møder og femvisninger i lokalområdet. SydslesvigCrewéne er 
et aktiv for fællesskolerne og generelt for hele mindretallet.  
 
Antal unge i SydslesvigCrew: 118 
Antal møder i alt:   3059 gæster 
 

 2018 2017 

Antal møder unge 2523 1540 

Antal møder voksne 536 90 

 
 
Delmålet for 2018 om gennemførelse af to fællesseminarer for eleverne er delvist opfyldt. 
Det har været et mål at afholde et sommerseminar lige op til sommerferien i 2018, men det måtte aflyses pga. 
for mange lokale aftaler. SydslesvigCrewéne har været meget optaget og efterspurgt ift. gæster fra Danmark, og 
det har ført til, at det har været vanskeligt at finde tid til seminaret før sommeren. I stedet vil der gennemføres i 
alt tre seminarer i 2019, hvor det ene bliver SydslesvigCrews deltagelse i enten Folkemødet på Bornholm og i 
markeringen af 800 året for Dannebrog i København d. 15. juni. Herved kommer vi til at opfylde slutmålet for 
projektet ift. fællesseminarer. 

   
   
   



 

Det ene fællesseminar i 2018 blev afholdt d. 30. oktober 2018 på Læk Danske Skole. Seminaret er blevet 
tilrettelagt med de eleverne, og her har de haft mulighed for at mødes på tværs af skolerne. Eleverne har 
eksperimenteret med historiefortælling og præsentation samt det at hente viden om mindretallets og 
grænselandets historie. SydslesvigCrew-lærerne og Grænseforeningens konsulent har været coaches og 
undervisere på selve seminaret. De deltagende elevers feedback på seminardagene har været yderst positiv. Der 
er planlagt et fællesseminar på Knivsbjerg d. 25.-26. april 2019. 
 
Det implicitte delmål for 2017 og 2018 om forberedelse af en fremtidig permanent ordning er helt opfyldt. 
Med implementeringen af Skoleforeningens nye læreplaner indtager emnet kultur og identitet indtager en 
central rolle i Skoleforeningens dannelsesopgave. SydslesvigCrewéne er dagligt aktive ambassadører på de 
lokale skoler, hvor de er levende positive erfaringer på, hvordan emnet kan forankres i relevante 
læringssammenhænge. De unge er derved aktive mindretalsentreprenører, der selv er med til at udfolde ideer 
og initiativer, der kan bevare en levende kontakt mellem Danmark og Sydslesvig. I 2018 har en del unge fra 
SydslesvigCrewéne været aktive og synlige formidlere på årsmøderne. SydslesviCrewéne er aktive i udviklingen 
af projektet UngeGenforening i 2020 i Uge 20. 
 
Det implicitte delmål for hele projektperioden om at tage imod besøgsgrupperer er opfyldt. 
Følgende aktiviteter er initieret og gennemført af de enkelte SydslesvigCrews i 2018 
 
A.P. Møller Skolen, Slesvig 
I marts måned havde skolen besøg af Karup Skole med 45 elever, Sundeved Efterskole med 150 elever, samt 
Rosendalskolen i Hobro og Hobro Friskole med i alt 80 elever. Desuden var Husum Danske Skoles SydslesvigCrew 
på besøg på A.P. Møller Skolen i april 2018, hvor Crewéne var på Danevirke Museum sammen. SydslesvigCrew 
deltog aktivt i årsmødet i Slesvig. Eleverne viste blandt andet rundt på skolen og havde lavet en quiz om skolen. 
Også Pia Kjærsgaard blev vist rundt.  
Skoleåret startede nærmest med det samme med et besøg. Her var det en af byens naboskoler ”Bruno Lorenzen 
Schule” i Slesvig, der ville lære noget om livet i det danske mindretal. I september tog crewet imod Mølholm 
Skolen. I oktober bød crewet en 8. årgang fra Vinding Skolen i Vejle velkommen. November var fyldt med besøg. 
Blandt andet tog crewet imod 12 lærere og lærerstuderende fra Danmark. Desuden vistes en gruppe fra Skive 
ungdomsskole rundt på skolen. Derudover var crewet vært for 40 elever fra Gladsaxe Kommune. Til skolens 
julefest var SydslevigCrew også aktive idet de tilbød rundvisninger på skolen. 
 
Jes Kruse-Skolen, Egernførde 
Skolen har haft en udveksling med 14 elever fra Sjørringvold Efterskole, som skolens SydslesvigCrew har 
varetaget. Crew-holdet deltog i årsmødet som guider for VIP´s og danske gæster og har desuden været aktive 
som nisseguider til skolens julefest. Ifm 8. årg.´s udveksling med Billund Skolen har holdet stået for og 
gennemført et byløb for 140 elever. Der er 15 elever i SydslesvigCrew´et. 
 
Jens Jessen-Skolen, Flensborg 
Besøg af folkeskole fra Esbjerg, 8.-9. klasse med 25 elever 

Besøg af Skørbæk-Ejdrup Friskole - Himmerland, 8.-9. klasse med 32 elever 

Besøg af Frederik Barfods Skole - København, 7. klasse med 24 elever 

Crewet optrådte på Tysklærerforeningen for Grundskolens årsmøde ”Tysklærerdagen” på Flensborghus 
med 80 voksne. kl. 14-17 

 
Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg 
Skolen har haft besøg af Hadbjerg Skole med 29 elever, Sdr. Otting Skole med 180 elever, 35 efterskolelærere på 
seminar, forfatterbesøg fra Hamborg med 4 personer, besøg fra Kolind Centralskole med 160 elever og besøg fra 
Agerskov efterskole med 96 elever. 2. Halvår 2018: Brandkjær Skole med 18 deltagere, Nyrup Skole med 30 
deltagere, Ølgod Skole med 28 deltagere, Vinding Skole med 71 deltagere, UC Syd med 52 deltagere, Ryde Skole 
med 16 deltagere, Tysklærerforeningens dag med 80 deltagere, Brårup Skole med 110 deltagere, og elever fra 
crewet var aktive på Efterskolernes Dag i Sydslesvig 2019, som afholdtes på Gustav Johannsen-Skolen. 



 

 
Duborg-Skolen, Flensborg 
Besøg af folkeskole fra Esbjerg, 8.-9. klasse med 25 elever 

Besøg af Skørbæk-Ejdrup Friskole - Himmerland, 8.-9. klasse med 32 elever 

Besøg af Frederik Barfods Skole - København, 7. klasse med 24 elever 

Crewet optrådte på Tysklærerforeningen for Grundskolens årsmøde ”Tysklærerdagen” på Flensborghus 
med 80 voksne. kl. 14-17 

 
Cornelius Hansen-Skolen, Flensborg 
Skolen har haft besøg af 56 elever fra Skovvangskolen i Hammel, 54 elever fra Nymarkskolen i Svendborg, 28 
elever fra Hulvej Skolen i Horsens, 24 elever fra Gentofte Skole, yderligere 24 elever fra Nymarkskolen i 
Svendborg. Sidste besøg inden sommerferien var et besøg fra Svenstrup Skole ved Ålborg med 24 elever. I dette 
besøg var der også af SydslesvigCrew planlagt en bytur for gæsterne. Efter sommerferien et nyt hold 
SydslesvigCrew, og nye besøg. Hareskovens Lille Skole besøgte os med 41 elever, Nymarksskolen havde også 
fået nye elever, og bad om et nyt besøg. 38 elever og 3 lærere. Endelig havde vi besøg af Køge Gymnasium med 
24 elever og 1 lærer. 
 
Læk Danske Skole 
Skolen har den 30.11.18 haft besøg af alle Crew hold fra Sydslesvig. Den 11. december havde vi 48 elever fra 
Børnenes Friskole i Risskov (Århus) på besøg. Den 17. december havde vi besøg af Hømarkskolen i Svendborg 
med 50 elever. Den 5.4. får vi besøg af 30 elever fra Rønde privatskole. 
 
Husum Danske Skole 
Skolen har haft besøg af 55 elever fra Thyborøn og 50 elever fra Hjørring dec. 2017, der er allerede planlagt et 
yderligere besøg fra Hjørring i uge 20. I september havde vi besøg af F7 fra Gustav-Johannsen Skolen i Flensborg. 
Desuden var SydslesvigCrew tovholder for at lave et levende Dannebrog til årsmødet med næsten 300 personer. 
SydslesvigCrew fra Husum og A.P. Møller-skolen besøgte sammen Dannevirke. 
 
Sønderbrarup Danske Skole 
Marieskolen (Tønder) 7.-9. klasse ca. 50 elever og 4 lærere  
Marieskolen (Tønder) 4.-6. klasse ca. 60 personer og 5 lærere  
Marienhoff-skolen, 6. klasse, 40 elever og 4 voksne  
Rårup skole 6. klasse, 15 elever og 2 lærere  
Ullerupbæk-skolen, 8. klasse, 14 elever, 3 voksne  
Højby skole (Fyn), to 7. klasser, 37 elever og 3 voksne  
Friskolelærere, 15 voksne  
 
Ladelund Ungdomsskole 
Eleverne har bidraget i forbindelse med optagelsesrundvisninger på skolen. Videre har de været med i 
forbindelse med besøg fra Agerskov (96 elever og 4 lærere) og Svendborg (50 elever og 3 lærere). Hertil kommer 
rundvisning ved åbent-hus arrangement. 
 
Budgetoversigt 
    

    

  Budget for hele perioden Brugt per 31.12.2018 Rest 

Oversigt i euro                               261.304,17                                 138.016,26                                 123.287,91  

Oversigt i 
kroner                        1.949.329,14                        1.029.601,27            919.727,87  

 


