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KursKultur 2.0 finansieres med støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere, de regionale idrætsorganisationer, UC 
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Formidling af nabosproget på en legende måde  

Interreg-projekt KursKultur 2.0 inviterer til børnehavekonference 

 

(Region Sønderjylland-Schleswig). Børn har let ved at lære sprog. De lærer det hurtigt og på 

en intuitiv måde. De påvirkes af de voksne i deres netværk, og sammen med andre børn sker 

indlæringen gennem leg og samvær. For at støtte op om sprogindlæringen af nabosprogene dansk 

og tysk arrangerer Interreg-projektet KursKultur 2.0 en konference, som henvender sig til alle 

interesserede men særligt ansatte i dagtilbud. 

 

Konferencen finder sted den 27. september fra kl. 14.30-17.00 på Hotel des Nordens i Harrislee 

lige ved grænsen til Kruså. Nabosprogene dansk og tysk vil stå i fokus, og deltagerne vil få 

inspiration til, hvordan sprogene kan inddrages i børnehavens hverdag igennem nye materialer og 

legende aktiviteter. Derudover er det muligt at deltage i forskellige workshops og udveksle 

erfaringer med andre deltagere.  

 

Uddrag af programmet: 

• Præsentation af det nye „Hanna og Mikkel“-hæfte, som består af en teaterdrejebog samt 

tilhørende Kamishibai-fortælleteater. 

• Workshop omkring de andre „Hanna og Mikkel“-hæfter, og hvordan de bedst kan bruges i 

børnehaver. 

• Workshop om emnerne kultur og kunst i børnehaver med eksempler fra et syddansk projekt. 

• Workshop om en sproglig metodekuffert. 

 

Programmet er vedhæftet. Det er gratis at deltage, og oplæggene bliver simultantolket.  

Tilmelding: kulturregion@region.dk 

 

Yderligere informationer: 

Anja Peist, sprogmedarbejder, Interreg-Projektes KursKultur 2.0 

E-Mail: apei@region.dk 

 

 

KursKultur 2.0 bliver støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på 

www.interreg5a.eu. 
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