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KursKultur 2.0 finansieres med støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere, de regionale idrætsorganisationer, UC 
Syddanmark, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, 
Museum Sønderjylland, Kulturministeriet og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. 
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

 

 

Dansk og tysk som nabosprog 

Efteruddannelseskursus til sproglærere fra Danmark og Tyskland 

 

(Region Sønderjylland-Schleswig) Interreg-projektet KursKultur 2.0 inviterer danske 

tysklærere og tyske dansklærere til et efteruddannelseskursus om emnet nabosprog. Kurset 

lægger op til at formidle en dansk-tysk nabosprogsdidaktik, som vil udnytte fordelene ved den 

geografiske, (sprog-)historiske og kulturelle nærhed i sprogundervisningen. En 

nabosprogsdidaktisk tilgang kan dermed give unikke muligheder for at arbejde med henholdsvis 

tysk og dansk i undervisningssammenhæng. Kurset vil derudover give rigelig lejlighed til at mødes 

med nabosprogskollegaer fra den anden side af grænsen og til erfaringsudveksling. 

 

Efteruddannelseskurset starter med et online optaktsarrangement onsdag d. 9. marts 2022 fra kl. 

13.30 til 16.30, hvor deltagerne kan møde hinanden for første gang og høre om de teoretiske 

grundprincipper i en dansk-tysk nabosprogsdidaktik. I slutningen af måneden inviteres til et 

todages, praktisk kursus på Akademiezentrum Sankelmark i nærheden af Flensborg (torsdag d. 31. 

marts fra kl. 15 til fredag d. 1. april til kl. 15). Her står et stort antal workshops på programmet og 

der vil blive præsenteret forskellige faglige tilbud samt nye undervisningsmaterialer. 

 

Kurset er rettet mod nabosprogslærere på alle klassetrin fra Interreg-programregionen. 

Arrangementets mangfoldige program findes på hjemmesiden 

https://www.kulturfokus.de/dk/blog/2022/02/14/efteruddannelse-om-nabosprog/  

Danske og tyske sprogkundskaber er en forudsætning, idet oplæggene og workshopsene vil være 

på både dansk og tysk. Deltagelsen i kurset er gratis inkl. forplejning og overnatning. Der er også 

mulighed for kun at tilmelde sig dele af programmet. 

 

Tilmelding fra interesserede deltagere senest d. 28.2.22: kulturregion@region.dk.  

 

Programmet er vedhæftet. Billede: Tim Riediger  

 

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. 
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KursKultur 2.0 

Info: Interreg-projektet KursKultur 2.0 slutter den 31. december 2022. Interreg-tilskuddet er på 16.390.00 

DKK/ 2.200.000 Euro og det samlede budget udgør ca. 23,6 mio. DKK/ 3,2 mio. Euro. 

 

Partnere: Region Sønderjylland-Schleswig/ Aabenraa Kommune (Leadpartner), Tønder, Haderslev og 

Sønderborg kommune, Kreise Nordfriesland/ Stiftung Nordfriesland og Schleswig-Flensburg/ Kulturstiftung 

des Kreises Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, UC Syd, Europa-Universität Flensburg, 

Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, Museum Sønderjylland. 

 

Netværkspartnere: Projektet KursKultur 2.0 har over 50 netværkspartnere. Land Schleswig-Holstein og 

faggruppen Sport i Region Sønderjylland-Schleswig bidrager økonomisk til projektet.  

 

Støttehenvisning 

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu 

http://www.interreg5a.eu/

