Grænselandet i undervisningen
Det dansk-tyske grænseland har måske aldrig været mere relevant i en undervisningssammenhæng end nu.
Grænsekontrol, flygtninge og Udkantsdanmark er bare nogle af de aktuelle emner, hvor grænselandet har
noget relevant at byde ind med. Men også i forhold til mere traditionelle temaer som identitet,
kulturmøde, mindretal, fordomme, grænser og medborgerskab er grænselandet interessant at bruge i
undervisningen.

Temadag ”På en rejse ietGrænseland”
Grænseforeningen tilbyder en temadag på 4-8 timer. Udgangspunktet er det dansk-tyske grænseland og
områdets mindretal. Det overordnede tema kan være et af ovenstående. Det konkrete perspektiv aftales
med den enkelte skole.
Temadagen skal indeholde mindst to af følgende tre elementer:
1. Fælles foredrag
2. Workshop og aktiviteter for eleverne
3. Faglige inputs til lærerne
Foredraget vil være med til at sætte det dansk-tyske grænseland ind i den konkrete kontekst (temaet) og
har dermed et almen dannende perspektiv.
Eleverne vil i workshops få mulighed for at møde unge fra mindretallene i grænselandet, blive stillet over
for relevante dilemmaer og møde forskellige udfordringer, der både giver dem faglige inputs og som kan få
dem til at reflektere over egen identitet og udvikling.
Lærerne vil få et indblik i de mange muligheder, der er for at inddrage grænselandet i undervisningen og
hvorfor det er relevant, også i andre fag end historie. Der er også forskellige spil og udfordringer, som kan
være til inspiration for den didaktiske tilgang.
Temadagen kan være for hele skolen, for en årgang eller for en særlig faggruppe.
Konceptet er under udvikling og i den forbindelse søger vi to skoler, der vil være med til at afprøve en
sådan temadag. Det er gratis at få besøg og tidspunktet aftales nærmere. Skriv til Gunvor Vestergaard,
gv@graenseforeningen.dk, hvis det kunne være noget for din skole.

Elevambassadørerne
Det er fortsat muligt at få besøg af unge fra grænselandets tre mindretalsgymnasier – A P Møllerskolen,
Duborg-Skolen og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig. Udgangspunktet er de unges personlige
historier, kombineret med forskellige inputs, der kan sætte gang i forskellige snakke. De unge er levende
tekster, der på forskellig vis giver et indblik i det at være ung i et mindretal.
Et besøg af elevambassadørerne er gratis. Vi beder om, at de bliver privat indkvarteret, hvis en overnatning
bliver nødvendig.
Se mere på www.elevambassadoer.com eller skriv til gv@graenseforeningen.dk

ietGrænseland
På undervisningsportalen www.ietGrænseland.dk finder du et bredt udvalg af opgaver, kilder og relevante
links. Her er alt det, du har brug for, når du vil inddrage grænselandet i din undervisning. Du vælger selv,
om du vil bruge de foreslåede forløb eller selv strikke et sammen. Opgaverne kan bruges på kryds og tværs
af de forskellige temaer. Der er også en lille quiz og forslag til rollespil. Så det er bare at gå på opdagelse.
Portalen kan fint kombineres med bogen ”Grænseland – krig og kulturmøde”. Den kan fortsat købes som ebog hos Forlaget Columbus.

Foredrag, workshops og faglige inputs
Grænseforeningens konsulenter kommer gerne ud og holder foredrag og workshops. Også i enkelte klasser
eller mindre grupper. Ligeledes kommer vi gerne og giver faglige inputs til lærerfaggrupper. Overvejer I et
besøg i det dansk-tyske grænseland, hjælper vi gerne med planlægningen.

Grænsen og nyhedsbrev
Magasinet Grænsen udkommer 6 gange om året og har forskellige temaer som omdrejningspunkt. Det
nyeste nummer handler om det tyske sprog i Danmark. Magasinet Grænsen kan bestilles som klassesæt
mod betaling af porto. Tegner man et skolemedlemsskab i Grænseforeningen, følger Grænser automatisk
med. www.graenseforeningen.dk/skolemedlemskab.html
Det er muligt at abonnere på et nyhedsbrev, hvor man kan følge med i hvad der sker i det dansk-tyske
grænseland. Det sker via Grænseforeningens hjemmeside www.graenseforeningen.dk. Her kan man også
læse nyhederne, ligesom man kan følge med på foreningens Facebookside
www.facebook.com/Graenseforeningen/

