
FÅ ET FERIEBARN 
FRA SYDSLESVIG
- OG GIV DIT BARN EN VEN FOR LIVET!
Læs også om muligheden for elevudveksling og 10. klasse i Sydslesvig



Vil I som forældre give jeres barn en ekstraordinær 
oplevelse og måske en ven for livet? Så sig ja til at 
blive ferievært for et barn fra Sydslesvig i en eller 
to uger i sommerferien. 

Sydslesvigske børn taler både dansk og tysk 
og går på en dansk skole. Et besøg af et barn fra 
Sydslesvig kan blive jeres barns første møde med 
en kombination af dansk og tysk sprog og kultur 
i dagligdagen. Gode tyskkundskaber efterspørges 
som bekendt i disse år.

Jeres barn har også mulighed for at tage på  
genbesøg hos sin nye ven i Sydslesvig. Dette 
besøg kan blive jeres barns første skridt ud i en 
globaliseret verden. Vel at mærke under forhold, 
som både jeres barn og I kan være trygge ved.

Jeres barn skal være mellem 7 og 15 år og vil 
blive matchet med et sydslesvigsk barn, der har 
samme alder, køn og interesser.

TILMELDING:
Som forældre til et barn mellem 7 og 15 år kan I 
tilmelde jer på www.feriebarn.dk, hvis I ønsker  
at være værter for et sydslesvigsk feriebarn i  
sommerferien. Der er også mulighed for at lade 
jeres barn blive feriebarn i Sydslesvig. 

Bliv vært for et sydslesvigsk 
feriebarn i sommerferien

KULTURMØDE I BØRNEHØJDE. For danske børn er mødet med sydslesvigske børn, der taler både dansk og tysk, 
en mulighed for at styrke interessen for tysk sprog og kultur. For sydslesvigske børn er mødet med danske børn en 
mulighed for yderligere at styrke kendskabet til dansk sprog og kultur.  



Går jeres barn i 4.-10. klasse? Så har I som  
forældre mulighed for at lade jeres barn deltage 
i elevudveksling med et jævnaldrende barn fra 
Sydslesvig i to uger i november måned. 

Sydslesvigske børn taler både dansk og tysk 
og går på en dansk skole. Elevudveksling med et 
barn fra Sydslesvig kan blive jeres barns første 
møde med en kombination af dansk og tysk sprog 
og kultur i dagligdagen og være et trygt første 
skridt ud i en globaliseret verden. 

I skal selv sørge for at inddrage jeres barns 
skole, så det sydslesvigske barn, der bor hos jer, 
kan følges med jeres barn i skole og deltage i jeres 
barns fritidsaktiviteter hver dag i en uge. 

Næste skridt er, at jeres barn er gæst i sin nye 

vens hjem i Sydslesvig i en uge. Jeres barn følges 
med sin ven i skole og deltager i vennens fritids-
aktiviteter.

Jeres barn bliver matchet med et sydslesvigsk 
barn, der har samme alder, køn og interesser.

TILMELDING:
Som forældre til et barn, der går i 4.-10. klasse, 
kan I tilmelde Jer på www.feriebarn.dk, hvis I 
ønsker, at jeres barn skal deltage i elevudveksling 
med et barn fra Sydslesvig. I skal selv sørge for at 
lave en aftale med jeres barns skole om, at jeres 
barn har et sydslesvigsk barn med i skole i en uge 
og går i dansk skole i Sydslesvig i en uge. 

Lad dit barn komme på 
elevudveksling i Sydslesvig 

TAG 10. KLASSE I SYDSLESVIG
Går du i 9. klasse? Overvejer du at tage 10. klasse? Så overvej at gå skridtet videre og tag din frivillige  
10. klasse i Sydslesvig. Du kan bo hos en sydslesvigsk værtsfamilie og gå i en dansk skole. 10. klasse i Syd-
slesvig giver dig mange fordele: Du får nye venner, der taler både dansk og tysk, du bliver bedre til tysk, og 
du får mulighed for at rejse hjemmefra i et år under trygge forhold. Interesseret? Kontakt: Kontorleder 
Sally Flindt-Hansen, Rejsekontoret, mobil: 43 58 41 08 / Sally.Flindt-Hansen@Skoleforeningen.org.
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Sydslesvigske Børns Ferierejser er et samarbejde mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og  
Grænseforeningen. Det er Rejsekontoret i Flensborg, der administrerer det praktiske i forbindelse med 
feriebarn/elevudveksling/10. klasse. Se mere på www.feriebarn.dk. Siden 1919 har hundredvis af 
sydslesvigske børn været på sommerferieophold i Danmark.

Projektleder Jeppe Pers, Grænseforeningen
mobil: 31 60 96 67 / jp@graenseforeningen.dk

Konsulent Claus Jørn Jensen, Grænseforeningen
mobil: 21 72 13 35 / cjj@graenseforeningen.dk

Kontakt os og hør nærmere: 

Sydslesvig er området mellem den dansk-tyske grænse mod nord og floden Ejderen mod syd. Det danske mindretal  
i Sydslesvig består af 50.000 dansksindede, der som hovedregel taler både dansk og tysk. Det danske mindretal og 
dets institutioner, herunder 45 danske skoler, støttes økonomisk af den danske stat gennem Folketingets Sydslesvigudvalg. 

Sydslesvig

Sønderjylland


