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Genforen dit fællesskab
Lav en film, podcast eller lignende, og deltag 
i Grænseforeningens skolekonkurrence, der 
sætter fokus på vigtigheden af de nære og 
grænseoverskridende fællesskaber. Vind bl.a. 
en lejrtur for hele klassen til Sydslesvig, der er 
hjemstavn for det danske mindretal. 

Alle 7. og 8. klasser i Danmark og i de 
danske skoler i Sydslesvig kan tilmelde sig. 
Konkurrencen er ikke tænkt til et bestemt fag, 
men kan nemt tilrettes de faglige mål i dansk, 
historie, tysk og samfundsfag.

Fra slutningen af august og i hele september 
vil det desuden være muligt at få besøg af 
en konsulent fra Grænseforeningen, som 
fortæller om grænselandet og giver inspiration 
til opgaveløsningen. I samme periode vil 
det også være muligt at komme i kontakt 
digitalt med elever fra det danske mindretal i 
Sydslesvig. 

Tilmelding sker på  
graenseforeningen.dk/skolekonkurrence

Målgruppe: Lærere og elever i 
grundskolen
Deltagere: 7.-8. klasser i hele Danmark  
og de danske skoler i Sydslesvig
Tidspunkt: Efteråret 2021
Tilmeldingsfrist: 23. august 2021
Deadline for opgavebesvarelse:  
1. oktober 2021 (sendes til  
gv@graenseforeningen.dk)

Grænseforeningens 
undervisningstilbud 
I undervisningshæftet “Mojn, Moin  
– Mindretalsbørn i grænselandet” kan 
eleverne læse om livet på begge sider 
af den dansk-tyske grænse. Hæfterne 
kan bestilles gratis eller findes digitalt 
på Grænseforeningens hjemmeside, 
hvor der også er mere inspirationen til 
forskellige undervisningsforløb. 

http://graenseforeningen.dk/skolekonkurrence


I besvarelsen skal indgå mindst to af 
nedenstående elementer:
• Forslag til et arrangement, hvor klassen 

mødes med jævnaldrende fra det danske 
mindretal. 

• Forslag til hvordan man kan styrke en 
eller flere af de allerede eksisterende 
muligheder for at møde jævnaldrende fra 
mindretallet.

• Forslag til hvordan vi sikrer, at der i vores 
fællesskaber er plads til forskellighed.

• Forslag til hvordan man generelt styrker 
fællesskabet med det danske mindretal.

• Forslag til hvordan man styrker de 
grænseoverskridende fællesskaber.

• Forslag til hvordan man styrker sproglige 
fællesskaber mellem dansk og tysk.

• Forslag til hvordan ens lokale 
genforeningssten kan spille en rolle i 
forhold til at skabe fællesskaber.

For klasser fra det danske mindretal gælder 
det, at de skal tænke “den anden vej”, dvs. 
møder med jævnaldrende fra Danmark.

Produkt:
I opgavebesvarelsen skal der også indgå et 
konkret produkt, som kan formidles digitalt. 
Det står klassen frit at vælge, hvordan de vil 
præsentere deres besvarelse. 

Eksempler på produkter: Film (max 5 min.), 
podcast (max 5 min.), stop motion (max 5 
min.), reklame, essay, sang, skuespil/sketch, 
udstilling. 

For at deltage i konkurrencen  
skal klassen besvare følgende opgave:

Hvordan kan vi genforene  
og styrke vores fællesskaber?



Info om Grænseforeningen:  
Konkurrencen er udarbejdet af 
Grænseforeningen og støttet af 
Folketingets Sydslesvigudvalg. 
Grænseforeningen er en folkeoplysende 
forening, der har til formål at støtte 
danskheden i grænselandet, særligt syd 
for grænsen, at udbrede kendskabet til 
grænselandets forhold samt at bevare og 
styrke dansk sprog og kultur.  

De bedste besvarelser 
belønnes med følgende 
præmier:
1. Lejrtur til Sydslesvig  

med 4 overnatning 
2. Lejrtur til Sydslesvig  

med 3 overnatninger
3. Spillet “Lige til grænsen”  

– et eksemplar til alle i klassen
4. Hoodie “Danskerne findes i 

mange modeller”  
– et eksemplar til alle i klassen

5. Fem fodbolde

Lejrturen til Sydslesvig kan afvikles 
fra januar 2022. Det konkrete 
tidspunkt aftales med lejrskolestedet 
Christianslyst. Lejrturen indeholder 
transport, overnatning, forplejning og 
program i det omfang, det ønskes.

Konkurrencens formål: 
Konkurrencen giver eleverne 
mulighed for at arbejde innovativt, 
udvise kreativitet og bruge deres 
viden til noget konkret. Det er oplagt 
at lade konkurrencen være en del 
af et tværfagligt samarbejde, hvor 
eleverne får mulighed for at inddrage 
viden og kompetencer fra forskellige 
fag. Konkurrencen lægger op til, at 
man interagerer med andre udenfor 
skolen. Fysisk og/eller digitalt.

• At sætte fokus på vigtigheden 
af fællesskaber. Både de nære 
og de grænseoverskridende 
fællesskaber.

• At øge kendskabet til og viden om 
det dansk-tyske grænseland og 
det danske mindretal i Sydslesvig. 

• At vise mulighederne for at 
inddrage grænselandet og 
mindretallene i undervisningen. 

• At skabe nysgerrighed og øge 
lysten til at møde mindretallet, når 
det igen er muligt. 

Læs mere om konkurrencens 
fællesmål og kompetencemål 
på graenseforeningen.dk/
skolekonkurrence

http://graenseforeningen.dk/skolekonkurrence
http://graenseforeningen.dk/skolekonkurrence

