Kursusprogram

Sydslesvig: sprog og kulturmøde
Kontaktseminar for efterskolelærere og lærere ved danske skoler i Sydslesvig tilknyttet ”14 dage på efterskole i Danmark”
Christianslyst
15. – 16. september 2022

Formål med projekt ” 14 dage på efterskole”
Projektet ”14 dage på efterskole i Danmark” har til formål at etablere et kulturmøde mellem
unge sydslesvigere og efterskoleelever i Danmark.
Formål med kurset
At lærere og vejledere ved danske skoler i Sydslesvig og lærere fra efterskoler, der modtager
elever fra Sydslesvig, møder hinanden, bliver inspireret, fagligt opdateret, skaber netværk og
aftaler om udveksling.
Indhold
Seminaret handler om kulturmøde, og hvordan det er at leve som
mindretal i en flertalskultur. Seminaret har et historisk, et sprogligt og
et grænselandsaspekt.
Målgruppe
Lærere og vejledere fra danske skoler i Sydslesvig og ledere og lærere fra de efterskoler i
Danmark, hvis skole tilbyder korte efterskoleophold (projekt ”14 dage på efterskole”) for sydslesvigske unge i vinterperioden 2022/23. Der er desværre ikke behov for, at nye efterskoler
kan deltage.
Program
Torsdag den 15. september 2022
11.45
Ankomst og opsamling på pendler-p-pladsen ved Schuby og derefter
fælleskørsel i bus til Landdagen i Kiel. Der serveres drikkevarer og en
sandwich på turen.

13.00

Besøg og rundvisning i den slesvig-holstenske landdag (delstatsparlament) i Kiel
v/Christian Dirschauer, politiker og landdagsmedlem i Kiel og formand
for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)

15.45

Retur til p-plads i Schuby med bus og individuel transport videre til
Christianslyst

17.00

Indkvartering og drinks på Christianslyst

18.00

Aftensmad

20.30

21.15

Kulturchok i et grænselandsægteskab
v/journalist ved P4-Syd Anders Bonde
Fælles aftenhygge for deltagerne

Fredag den 16. september 2022
8.00
Morgenmad
9.00

Me&We - trivselsprojekt på efterskoler
Me&We sætter bl.a. fokus på at styrke elevernes evne til at etablere og
bevare relationer, give dem positive erfaringer med at dele det, der er
svært, og skabe en kultur, hvor de føler, at de er gode nok. https://meandwe.dk/
v/konsulent i Efterskoleforeningen Mie Juul Ingerslev

10.00

Formiddagskaffe

10.15

Nye aftaler mellem skolerne for vinteren 2022/23
Så er tiden inden til at etablere nye kontakter og konkrete aftaler - eller
fortsætte allerede eksisterende aftaler - om udveksling. Efterskolerne
skal på forhånd have planlagt, hvornår i løbet af skoleåret de kan modtage elever på korte ophold.
Efterskolerne må gerne tage en folder med om efterskolen til uddeling.

11.45

Afslutning, kursusevaluering, sidste aftaler, næste gang

12.00

Sandwich og afrejse

Praktiske oplysninger
Pendlerparkplatz Schuby

Pendlerparkplatz Schuby ligger lige ved A7 motorvejsfrakørsel 5 ”Schleswig/Schuby”
Koordinater: 54°31'29.4"N 9°29'08.2"E
Pendlerparkplatz Schuby, Schubyer Weg, 24850 Schuby

Den slesvig-holstenske
landdag i Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel

Kursussted

Lejrskole- og Kursuscentret Christianslyst
Christianslyst 1, 24392 Notteld,
Tyskland
+49 4641 92 22 9
christianslyst@skoleforeningen.org
http://www.christianslyst.de

Tid

15. september – 16. september 2022

Tilmelding

Senest 13. august 2022 for både efterskoler og lærere i Sydslesvig på www.efterskolerne.dk/kurser

Deltagerpris

Gratis - Seminaret støttes af Grænseforeningen

Deltagerantal

52 (dog kun 35 enkeltværelser. Vil flere overnatte, bliver det
på dobbeltværelse)

Framelding

Bliver du forhindret, meldes det hurtigst muligt til
Christianslyst og til Efterskoleforeningen kba@efterskolerne.dk

Kursusledere og
arrangører

Seminaret gennemføres i et samarbejde mellem
Skoleforeningen for Sydslesvig (Stephanie Schönbeck-Graf
og Sally Flindt-Hansen)
Grænseforeningen (Claus Jørn Jensen) og
Efterskoleforeningen (Hanne Lautrup)

