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Udveksling af elever mellem Danmark og Tyskland i fagene tysk, historie og 

samfundsfag 

Formål: 

 Skolen ønsker at opbygge en relation til en Tysk venskabsskole i Nordtyskland og arrangere en 

tur til et fællesarrangement samlet for 7., 8. og 9. klasse for de to skoler med 4 dages 

elevudveksling i Tyskland. Udveksling for at styrke elevernes faglige kompetencer indenfor tysk, 

historie og samfundsfag i det direkte møde med tysktalende elever i lokaliteter af historisk 

betydning for begge lande. 

 Skolen ønsker, der skal opstå nye venskaber mellem eleverne på tværs at klasserne og på tværs 

af landene, hvor eleverne knytter nye venskaber og relationer med elever, som de ikke plejer at 

arbejde sammen med. Vi tror, at rigtig mange af eleverne får rykket deres grænser, fordi de i de 

i det fysiske møde udfordres sprogligt, men også oplever, der er nogle ting, de kan, som de slet 

ikke havde forestillet sig, de kunne, og det giver dem selvtillid.  

 Sproget tysk højnes specielt, fordi det bliver vigtigt og relevant for eleverne at bruge 

fremmedsproget kommunikativt i deres læreproces sammen med deres tyske kammerater. 

Succeskriterier er, at elever og lærere finder elevernes faglige læring og sociale 

udvikling højere end ved normal undervisning. 

 At der bliver etableret et fast vedvarende skolesamarbejde med en tysk skole 

 At eleverne opnår en funktionel tilgang til tysk, hvor de i tillid tør går i dialog på fremmedsprog. 

 At eleverne får den historiske forståelse af, at selvom vi er to lande har vi meget tilfældes, vi 

kan samarbejde om. Hermed også at de stereotype, vi har af hinanden, blegner i de fysiske 

møde, hvor vi oplever, af at vi på rigtig mange måder er ens i forhold til sprog og kultur og 

historie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

At Thyborøn Skole ikke på forhånd havde en samarbejdsskole i Tyskland kom til at 

betyde, at vi ’måtte bygge skibet’ mens vi sejlede, og derfor fik vores projekt det 

forløb, det fik. 

Oprindeligt ønskede vi samarbejde med danske skoler i Sydslesvig netop pga. den fælles historie i grænselandet, 

som vi gerne ville arbejde med i forhold til historie og samfundsfag samt tosproget heden, som ville være en 

motivation for vores elever i forhold til tysk. Da der var tvivl om, det kunne tilfredsstille projektbeskrivelsen, 

bestemte vi at finde en tysk skole i stedet. Det lykkedes til sidst at finde en skole i Kiel, men de kunne kun lave 

samarbejde med 7 klasserne. Derfor endte det med at 7. klasse kom på udveksling med skolen i Kiel mens 8. og 

9. klasse havde udveksling med elever på Den danske skole i Husum. 
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Projektets aktiviteter 

 Optakt med 4 temafredage for hele udskolingen på skolen i tysk, historie og samfundsfag i 

forhold til projektbeskrivelsen. 

 Stort arbejde med at finde en samarbejdsskole 

 Kontakt og planlægning sammen med den tyske skole i Kiel. 

 Kontakt med og besøg på Thyborøn Skole af Jeppe Pers, Grænseforeningen. 

 Planlægning af turen og kontakt til de berørte steder. 

Endeligt program for udvekslingen. 

Vi skal bo på kursusstedet Christianslyst i uge 44 – se mere: www.christianslyst.de 

Mandag 
alle 

Afgang fra skolen kl. 8.00 
Ankomst over middag til lejrskolen. Indkvartering og derefter fysiske og sociale aktiviteter i 
området. 
Aftensmad. Kl. 19.00 kommer Claus Jørgen fra grænseforeningen og fortæller om grænseområdet 
og mindretallet. 

Tirsdag 
alle 

Skoletjenesten på Danevirke arrangerer en dag for os. http://danevirkemuseum.de/ 
Formiddag: Danevirke – program både indenfor og udenfor.  
Den historiske udstilling samt ’Grænselandet’ med problemstillingen. Hvordan løser Danmark og 

Tyskland i fællesskab de udfordringer, der er forbundet med at have et tysk mindretal i Danmark og 
et Dansk mindretal i ... 
Frokost 
Eftermiddag: Slesvig: Gottorp slot med Nydambåden og moseligene. 
Domkirken og Holm. Derefter fri ’Stadtbummeln’ i Slesvig 
Aften: Aftensmad, hygge og aktiviteter i lejren. 

 7. klasse 
Mona og Tine tager med 7. klasserne til 
Kiel og overnatter også i Kiel. 

8. + 9. klasse 
Helle, Mogens, Jimmy og Karen følger 8. og 9. klasse. 
 

 
Onsdag 

Ankomst Ernst-Barlach-Gymnasium 7. 
klasse i Kiel. http://www.ebg-kiel.de/ 
10-12 Sociale aktiviteter 
Frokost på skolen 
Overværer/deltager i undervisning  
Aktiviteter sammen med de andre 7. 
klasser på skolen eller i Kiel by 
(organiseres af skolen i Kiel) 
Til aftensmadstid tager eleverne tager 
med de tyske elever hjem privat og spiser 
og overnatter. 

Bustur til Dybbøl Skanse  
http://1864.dk/hvad-tilbyder-vi/undervisning/ 
 
Booket rundvisning og aktivitet: Tilbagetrækningen. 
 Start kl. 10 – varighed 3 t. 35 min. 
 
Derefter bytur og ’Stadtbummeln’ i Flensborg 
 
Aftenen bruges på sociale rystesammenaktiviteter for 
de to klasser. 
 

 
Torsdag 

Formiddag sammen med klassen i Kiel. Vi 
mødes på skolen kl. 8.00 og senere kører 
vi sammen til Dybbøl Skanse og ser den. 
Booket rundvisning og aktivitet: 
Tilbagetrækningen http://1864.dk/hvad-
tilbyder-vi/undervisning/ 

Besøg på Den danske skole i Husum hele dagen. De 
danske elever har forud forberedt ’interviews og 
pressedækning, samt præsentationer af Thyborøn 
skole, Thyborøn og Danmark. 
 
 

http://www.christianslyst.de/
http://danevirkemuseum.de/
http://www.ebg-kiel.de/
http://1864.dk/hvad-tilbyder-vi/undervisning/
http://1864.dk/hvad-tilbyder-vi/undervisning/
http://1864.dk/hvad-tilbyder-vi/undervisning/
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Start kl. 12.45 – varighed 3t 35 min. 
Derefter kører alle til lejrskolen og har en 
fælles sports/ aktivitets eftermiddag 
sammen. 
Klasserne spiser aftensmad sammen kl. 
18 og de tyske elever kører hjem kl. 19. 
 

Fredag 
Alle 

Afgang fra lejrskolen efter morgenmad. Hjemkomst til skolen ved 14 tiden 

 

Hvad fik skolen ud af projektet, som betød en forskel 

Sprog og kultur: 

 Vi fik et tæt samarbejde med Grænseforeningen 

 Vi fik et lejeskoleophold i unikke omgivelser i Tyskland 

 Vi fik en venskabsskole i Kiel 

 Vi deltog i skoledagen i Kiel 

 Eleverne i 7. klasse var privat indkvarteret en nat og oplevede en tysk families gæstfrihed 

 Vi kom på besøg på den danske skole i Husum, hvor eleverne i 8. og 9. klasse interviewede de ’tyske’ 

elever der omkring ungdomskultur. 

 Vi oplevede at danskere i Tyskland er tosprogede 

Historie 

 Mulighed for historisk levendegørelse af 1864 på Dybbøl Skanse 

 Oplevelse af Danevirke og det danske mindretals historie 

 Besøg på det gamle danske Gottorp Slot, hvor vi så de danske mosefund der. 

Samfundsfag 

 Eleverne arbejdede med identitet og her gjorde mødet med ’grænselandet’ og den måde folk 

identificerede sig med både Danmark og Tyskland et stort indtryk på alle.  

Tysk sprog 

Eleverne i 7. klasse skrev sammen inden mødet og eleverne i 8. og 9. klasse forberedte interviews  samt små 

film, der præsenterede området på tysk.  

Torsdag d. 2. november 2017 besøgte Thyborøn Skoles 8. og 9. årgang Husum Danske Skole. Vi havde kontaktet 

skolen med henblik på, at vore danske elever skulle få indsigt i tyske elevers hverdag og skolegang, så de kunne 

drage paralleller mellem danske og tyske unge. Derfor var omdrejningspunktet for vores besøg de interviews, 

som de danske elever skulle lave med de tyske elever, samt de film de danske elever havde lavet om Thyborøn 

og Thyborøn skole. 
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Nicole fra Husum Danske Skole havde planlagt en varieret og meget interessant dag for os. Det var en rigtig god 

blanding af dialog mellem de tyske og danske elever, oplæg, rundvisning på skolen og besøg i undervisningen i 

de tyske klasser. 

Det var et meget spændende og givtigt besøg for os alle – både elever og lærere. Et besøg, som efterfølgende 

også har skabt en videre kontakt mellem danske og tyske elever. 

Der var fire problematikker, der kom til at fylde utroligt meget for vores projekt. 

1. Vi havde ret hurtigt en aftale med dansk skolelederforening i Sydslesvig – men det blev et problem, at 

der skulle snakkes dansk – den blev vendt med Undervisningsministeriet og vi besluttede, at finde en 

tysk skole i stedet. 

2. Det var meget svært at finde en tysk venskabsskole for hele overbygningen. Vi kontaktede mange skoler 

og måtte ende med at dele eleverne i to grupper – 7. klasse og 8. og 9 klasse.. 

3. I vores 7.kl. var en gruppe en gruppe drenge, der viste sig at være alt for umodne til skolebesøg og privat 

indkvartering (– de var bange, sagde forældrene efterfølgende) og kunne ikke finde ud af at opføre sig 

pænt på den tyske skole og ude i hjemmene. Så selvom vi havde aftalt genbesøg med skolen i Kiel, 

valgte skolen efterfølgende at sige nej tak – der havde været for store adfærdsmæssige problemer med 

de danske elever.  

4. Der er desværre stadig store fordomme blandt elever mod tyskere. Mange elever angav det tyske sprog 

som en stor barriere, og sagde, de var bange for folk, der taler tysk. De hidsede hinanden op med 

historier om kidnapning, indespærring og totur. 

Vi må sige, at de faglige mål under tysk, historie og samfundsfag blev nået – dog turde eleverne i 7. klasse kun 

lidt selv at kaste sig ud i brug af det tyske sprog. Mens 8. og 9.klasse oplevede kommunikationen meget lettere, 

sammen med de danske elever, der brugte både tysk og dansk.  

Som en rigtig stor gevinst er fordommene nu manet i jorden. Eleverne mødte andre elever ligesom dem selv, og 

de oplevede at blive taget gæstfrit imod på skoler og i familier, hvor de kom frem. 

 

Succeskriterierne blev også nået – men måske ikke helt på den måde, vi havde ønsket. 

Vi fik en venskabsskole, der gerne vil samarbejde med Thyborøn Skole fremover – med andre elever. 

7. klasses elever fandt ud af at de tyske elever ikke var farlige, og at de overlevede i de fremmede hjem, hvor de 

alle blev modtaget usædvanligt gæstfrit og imødekommende.  

8. og 9. klasse fik en anden tilgang til tysk gennem mødet med de danske elever i Tyskland – og de tør nu meget 

mere – de oplevede både mange ligheder og flere forskelle på unge i henholdsvis Tyskland og Danmark..  

Den historieske forståelse af grænselandets fælles historie og befolkningens helt unikke identitetsbegreb har 

gjort dybt indtryk på alle eleverne. 
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Både planlægningen og samarbejdet med den tyske skole i Kiel har betydet et stort spring i de to læreres 

tyskfaglige opkvalificering – både sprogligt og kulturelt. Det stærke historiske og samfundsfaglige fokus har i den 

grad medvirket til opkvalificering af historie- og samfundsfagene hos alle lærerne. 

Samtidig har en sådan tur med så mange elever og med privat indkvartering givet 

skolen erfaringer med, hvad man skal være ekstra opmærksom på for at gennemføre 

tilsvarende store projekter. 

Thyborøn skole fandt ud af at elevernes mobiltelefoner, som skulle være en hjælp i stedet blev brugt til at 

fremprovokere en ophidset stemning blandt en gruppe elever og forældre.  

Man skal have helt klare aftaler om forventning til opførsel – afstemt med forældre. 

7. klasse er muligvis for unge til udveksling  

Tiden fra mandag til fredag – med to rejsedage – var perfekt. 

 At vi havde penge til at have egen bus med var en kæmpe fordel, idet chaufførerne var fleksible og altid ’ved 

hånden’. 

At der var råd til at købe guidede ture/oplevelser gjorde den faglige læring meget stor og nærværende og sjov 

for eleverne. 

Det var givtigt med en tur for hele overbygningen, og vi oplevede at eleverne spillede på tværs af klasser om 

aftenen. Men vi må også erkende, at vi havde en gruppe elever fra 7. klasse med, der var for umodne både til 

oplevelserne og til at være alene hjemmefra – og som vi derfor måtte bruge uhensigtsmæssigt meget tid på - 

men det var jo ikke projektets skyld.  

Vi måtte opgive blandede hold på Dybbøl Skanse, da der var guide på, og den skulle foregå på både dansk og 

tysk – så hver klasse fik hver sin guide. 

Thyborøn skoles elever udtaler sig efterfølgende i deres evalueringer: 

Laura 9. kl.: Tirsdag besøgte vi en dansk skole, den dag var den bedste fordi det var sjovt at høre dem tale dansk. 

Noget jeg vil tænke anderledes nu er, at jeg ikke vidste, der var danske skoler, hvor de lærte dansk. Det er cool 

at tænke på at de lærer vores sprog, men i fritiden taler de tysk. Det var cool at lære historie på den måde – 

normalt er historie bare kedeligt, men her var meget at opleve, og det var cool at leve sådan, som de havde gjort 

i 1864. 

Maja 9. kl. Den sidste dag var vi på en tysk skole. Det var sjovt, og vi skulle interviewe de tyske elever, hvilket fik 

os til at tale tysk - og det var både godt og sjovt. Vi fandt ud af, hvordan deres hverdag er. Det var spændende, 

fordi man kunne se stor forskel på Danmark og Tyskland. Jeg kan rigtigt godt lide den måde at arbejde med 

fagene på. Jeg har lært rigtigt mange forskellige ting om landet Tyskland. Det har også været sjovt, fordi vi har 

lært fag på en anderledes måde, som jeg virkelig godt kan lide. 
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Sofie 9. kl: jeg fandt ud af, at man kan mixe tysk og dansk, hvilket er ret spændende. Vi interviewede de unge og 

lærte meget om, hvordan de er både tyske og danske. Det var en god måde at lære det på. 

Meiken 9.kl: det var godt at se nogle tyskere og få en chance for at snakke tysk.  Jeg kan ikke rigtigt forestille 

mig, hvordan det er, når jeg kun læser om det, men på denne tur både så og oplevede vi. Det var sjovt at lære 

både om krigen og om Tyskland. Jeg vil gerne til Tyskland igen. Jeg vil også gerne være bedre til tysk, så jeg kan 

kommunikere bedre med tyskere. De folk, jeg talte med i Tyskland, var rigtig flinke. Jeg synes, det vil være cool 

at få et job i Tyskland, hvor jeg kunne arbejde sammen med tyskere - eller hvor jeg skulle snakke tysk. Det vil 

være godt at kunne tysk, fordi det vil gøre tingene nemmere - ikke kun når man tager til Tyskland men også, når 

tyskere spørger dig om noget i Danmark – så de kan have en god tur og forstå, hvad du fortæller dem. Der er 

mange fordele ved at kunne tysk. 

Line 9. kl: Turen fik mig til at tænke, at Tyskland ikke er så forskellig fra Danmark, og hvis tyskerne taler 

langsomt, er sproget meget ens med vores - og derfor meget let at forstå. De unge tyskere ligner os, men er 

klædt meget anderledes. I Tyskland kan du have det tøj på, du vil – her i Thyborøn er man kun populær, hvis 

man har det rigtige modetøj på. Jeg vil gerne vende tilbage til Tyskland, fordi jeg gerne vil vide mere – ikke kun 

om historien men også om kulturen i andre dele af Tyskland. Jeg kunne godt se mig selv arbejde i Tyskland og 

snakke tysk – ikke kun fordi Tyskland er en vigtig handelspartner, men også fordi Tyskland er et spændende land. 

Sebastian 9. kl: Før vi tog til Tyskland syntes jeg ikke krigen i 1864 var noget særligt, og jeg troede at unge 

tyskere var meget forskellige fra os. Men bagefter synes jeg, vi ligner hinanden. Jeg kan virkelig godt lide den 

måde at lære tysk på, fordi det giver mere mening, og vi forstår det meget bedre. Jeg kan lide at komme ud og 

se historiske steder og prøve ting. Det er langt bedre end bare at være i et klasseværelse. Jeg synes tysk er et 

godt sprog, og man skal lære det, fordi man kan faktisk bruge det meget i sin hverdag. Jeg kunne godt finde på 

at finde et job, hvor jeg skal tale tysk. Faktisk ville jeg gerne finde et job i Tyskland.  

Mikkel 9. kl: De unge der er meget forskellige fra os. De går ikke så meget op i mode, hører meget klassisk 

musik, og de drikker ikke så meget alkohol som os. I fremtiden er der stor sandsynlighed for, at Jeg vil finde et 

job i Tyskland. Det er ikke så langt væk, og de arbejder meget sammen med Danmark. 

Peter 9. kl: Jeg synes, det var en god måde at lære tysk på. Jeg fandt ud af meget mere om al ting. F.eks. om det 

danske mindretal i Tyskland og krigen i 1864. Det er meget forskelligt at møde rigtige folk frem for at sidde og 

læse i en bog – og jeg lærte rigtigt meget. Unge i Tyskland er ikke så forskellige fra os – de har samme 

fritidsinteresser som os. Jeg har været i Tyskland en del gange , og det overrasker mig hver gang. Landet har en 

spændende historie – især 2. verdenskrig. Måske vil jeg endda finde job, hvor jeg skal tale tysk eller arbejde 

sammen med tyskere. 

Mads 9. kl: Tysk og dansk identitet i grænselandet falder sammen. At lære historie på denne måde er noget, jeg 

rigtig godt kan lide, da man oplever, hvordan det var førhen. Vi oplevede, hvor forskelligt tingene var i fortiden, 

og hvor meget tingene har forandret sig. Vi oplevede også kulturen ved at være sammen med de unge tyskere, 

som taler tysk og dansk hver dag. Tysk sprog og identitet var meget i fokus, da vi besøgte en dansk skole for 

tyskere, hvor de skal lære dansk. Fremover vil jeg tænke mere over tysk kultur, og at den første del af Tyskland 

plejede at være dansk, når jeg fremover kommen gennem Tyskland. Jeg synes ikke, jeg selv er så god til tysk, 

men jeg vil ikke have noget imod at arbejde sammen med tyskere, der snakker engelsk. 
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Christoffer 7. kl.: Det sjoveste var at prøve at være soldat. Det var også sjovt at komme ud og se de tyske elever 

og hvordan de går i skole - og sove hjemme i et tysk hjem. 

 

Overordnet kan man sige at projektet har været med til at sætte fokus på de danske skoler i Sydslesvig som en 

ressource i arbejdet for tysk på danske skoler i Danmark. 

Thyborøn skoles erfaring blev, at de af vores elever, der besøgte de danske skoler fik en hel del tysk sprog med 

sig, selvom eleverne der også talte dansk. Hvorimod de danske elever på den tyske skole ikke turde bruge deres 

tysk og gik i panik, når de tyske lærere snakkede til dem, selvom de tyske lærere gjorde sig megen umage med at 

tale langsomt og tydeligt og forståeligt. 

Men måske havde det været anderledes, hvis det havde været de ældste elever, der var landet på en tysk skole i 

stedet. Det ved vi ikke. 

 

Opfølgning – formidling af projektet 

Allerede formidlet på folkeskolen.dk 

29. sept 2017 https://www.folkeskolen.dk/616312/vi-bygger-skibet-mens-vi-sejler 

14. april 2017 https://www.folkeskolen.dk/606425/udveksling-af-elever-mellem-danmark-og-tyskland-i-fagene-

tysk-historie-og-samfundsfag 

Umiddelbart efter hjemkomst skrev Line I 9.a artikel til det lokale dagblad – det kom dog ikke i. 

Artiklen er gengivet her som bilag 1. 

Evalueringsrapport vil blive delt på folkeskolen.dk  

Der er aftalt en formidling via Emu.dk med Undervisningsministeriet og deres journalist. 

Projektets tværfaglighed mellem Tysk, historie og samfundsfag er beskrevet som et eksemplarisk forløb i 

projektansøgningen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkeskolen.dk/616312/vi-bygger-skibet-mens-vi-sejler
https://www.folkeskolen.dk/606425/udveksling-af-elever-mellem-danmark-og-tyskland-i-fagene-tysk-historie-og-samfundsfag
https://www.folkeskolen.dk/606425/udveksling-af-elever-mellem-danmark-og-tyskland-i-fagene-tysk-historie-og-samfundsfag
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Bilag 1 

Thyborøn skole - Lejrskole uge 44 med overbygningen. 

Udviklingsmidler fra tyskpuljen:  
Se endvidere: www.folkeskolen.dk/616312/vi-bygger-skibet-mens-vi-sejler 

Dagbog  

Skrevet af Line Hansen 9.A 

Mandag tog vi fra skolen kl. 8.00 og var her nede ca. kl. 14. 

Derefter kunne vi så vælge mellem nogle aktiviteter, hvor jeg 
valgte at gå en tur. Det var hyggeligt vi gik i ca. 1 time 

derefter fik vi aftensmad. Der var kylling, kartofler og noget 
salat til dresseret var der en underlig risalamande. Om aftenen 

var der nogle spil, men vi hyggede os på værelset.  

Tirsdag kørte vi fra lejeren kl 9.00 til Dannevirke, hvor vi startede inde på 
museet. Det var en mor og datter som fortalte om det danske mindretal i 

Tyskland. Derefter skulle vi svarede på nogle spørgsmål om det danske og tyske 
mindretal. Så skulle vi ud og se volden, og vi fik også set, hvor den var opbygget 

af teglsten. Efter vi havde spist kørte vi hen til Gottorp Slot, hvor en dame viste os 

rundt og fortalte om jernalderen og om de skibe, de havde bygget dengang. Vi så 
Nydambåden, nogle moselig og andre mosefund. Derefter fik vi noget fritid i 

Slesvig. Her i aften har vi spillet spil alle årgange sammen. Det var rigtigt 
hyggeligt. Til aftensmad fik vi wienerschnitzel, kartoffelmos, og salat og til dessert 

var der en isvaffel.  

Onsdag startede vi med at køre til museet på Dybbøl Skanse, hvor vi først så film 
om 1864 krigen. Vores guide viste os soldaternes uniform, våben og oppakning. 

Victor og Simon fik soldatertøj på, og han viste os også forskellen på danske og 
prøjsiske uniformer og våben.  

http://www.folkeskolen.dk/616312/vi-bygger-skibet-mens-vi-sejler
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De prøjsiske uniformer kunne man kende på deres hvide armbind, ellers lignede 

de to uniformer meget hinanden, dog havde de danske soldater langskaftede 
støvler. De prøjsiske våben var meget nyere end de danskes, men alligevel var de 

danske våben de bedste fordi de kunne skyde længst og var mere præcise, men 
de var 3 gange så langesomme at lade fordi det var forlade geværer. De danske 

soldater var også mere udsatte, da de skulle stå op og lade deres gevær, hvor de 

prøjsiske kunne ligge ned. Så skulle vi trække en kanon, som vejede 1,2 ton. Det 
gik fint. Derefter lavede vi pandekager over et ildsted og dertil fik vi øl blandet 

med honning, og det var overraskende godt. Vi skrev også et brev med pen og 
blæk og stemplede det med voks. Til sidst prøvede vi at lade et gevær, og jeg 

gjorde det på 26 sekunder og normalt tager det 28 sekunder. Den, der gjorde det 
på kortest tid, var Daniel, som gjorde det på 19 sekunder. Sidst samlede vores 

guider os i en mandskabsbark, hvor de læste en soldats brev op. 
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Efter Dybbøl havde vi noget fritid i Flensborg, hvor vi kunne shoppe og få noget at 

spise, inden vi skulle tilbage til lejeren. Her spillede vi igen spil – Hint, Twister og 
kort resten af aftenen. Til aftensmad fik vi fiskefilet og brasede kartofler og salat.  

Torsdag tog vi Husum danske skole, hvor vi besøgte nogle klasser. Vi ville nemlig 

gerne lave interviews med nogle af deres elever om, hvordan det er at gå i en 
mindretalsskole i Tyskland. Det var rigtig hyggeligt. Vi fik også en rundvisning på 

skolen. Skolen mindede meget om vores. Vi var også med i undervisningen i en 
klasse, jeg var i en 8 klasse. Eleverne i klassen havde også forberedt sig på at 

skulle fortælle os lidt om det danske mindretal. Det var spændene. Da vi var 
færdige med at høre om det danske mindretal, fortalte de lidt om, hvordan deres 

skoledag foregår. Den mindede om vores danske hverdag, bortset fra, at de har 

kortere skoledage, end vi har.  

Da vi var færdige på skolen kørte vi en tur ned i Husum by. Her fik vi igen noget 
fri tid. Da vi kom hjem, begyndte vi at pakke vores ting. Til aftensmad kom 7 

klasserne hjem, de havde været ude og sove hos en tysk familie. De havde de 
tyske børn med så vi fik aftensmad sammen. Resten af aftenen gik, med at gøre 

vores værelser rene, så de var klar til at aflevere fredag morgen. 

Fredag kørte vi hjem igen. 

Det var rigtig hyggeligt at være af sted, så mange mennesker sammen. 

Christianslyst var et fint sted med fuld forplejning. Maden var også god. Det var en 
meget historie præget tur, men det var fint, vi lærte derfor også rigtig meget om 

det danske mindretal i Tyskland og den fælles dansk tyske historie i grænselandet, 
som vi ikke kendte i forvejen. Det bedste på turen var 1864 museet. Det var rigtig 

sjovt at prøve at gøre nogle af de ting, som var en del af soldaternes hverdag. På 
turen lærte jeg også meget om tysk kultur. Før vi tog af sted, var det jeg forbandt 

med Tyskland deres mad, men nu er det lige så meget menneskene og deres 

historie, med alt hvad de har været igennem siden år 1800. Det er et af de steder, 
der har haft mest betydning for Danmarkshistorien. Efter besøget i Husum ved jeg 

også meget mere om deres skolekultur i Tyskland. Det var en super god tur.  

 
Fotos. Jimmy Bundgaard 

 

 

 


