… Og hvis der ikke kan findes en
værtsfamilie: ”Flensborg-pakken”:
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FRIVILLIG 10. KLASSE I
SYDSLESVIG 2019-20
STORBY-EVENTYR I
FLENSBORG OG TRYG
HJEMMEBASE PÅ
UNGDOMSKOLLEGIET
Hvad er ”Tag din frivillige 10. klasse i Sydslesvig” ?
Det er et tilbud til elever fra Danmark. Det er – som der står – frivilligt. Dvs. man får
ikke et eksamensbevis med hjem, som man kan bruge i Danmark. Eleven gør det ud fra
lysten til opleve den spændende sprog- og kulturskat der er syd for grænsen. Eleven
bliver i dét år, hun er her, en del af det danske mindretal i Sydslesvig. Hun oplever en
tosproget hverdag, hvor der tales tysk og dansk omkring hende hele tiden, hver dag.
Og det er de personlige kompetencer på den kulturelle/sproglige konto, som eleven
tager med hjem som gevinst, ligesom du taler flydende tysk, når dit år er omme.
Det er ligesom et au-pair-år noget, der tager sig godt ud på et cv. Helt konkret går
gæste-eleven i en 10. klasse i Sydslesvig på Duborg-Skolen i Flensborg, bor på
Ungdomskollegiet sammen med andre unge under trygge forhold og dyrker sine hobbys og nye kammeratskaber i
fritiden.
Hvem kan blive udvekslingselev?
Elever fra Danmark, som har lyst til et ”sabbat-år” i form af et spændende og inspirerende år som frivillig 10. klasses elev i
Sydslesvig. Du vil få en kæmpe viden om Sydslesvig, det danske mindretal samt tysk sprog og kultur og styrke dine
kommunikative og sociale kompetencer, hvilket vil komme dig til gode på din videre vej.
Hvad siger de nuværende udvekslingselever?
I år er Mathilde fra Skørping, Erik fra Viborg og George fra Egtved her nede i Sydslesvig, hvor de tager deres 10. klasse. De
gør det for at booste deres tyskkundskaber og for at blive mere selvstændige. Selvom det var svært i starten (det er altid
svært at skulle forholde sig til et nyt land, kultur og mange nye mennesker – det kan alle efterskoleelever vist også skrive
under på) kan alle tre 4 måneder senere bekræfte, at de er så glade for denne erfaring og stolte af sig selv, at de ikke gav
op. ”Det giver mig så meget ift. min uddannelse. Jeg har fået blod på tanden, og vil senere gerne tage et semester endnu
længere nede i Tyskland” siger Mathilde. Erik kan mærke, at han er begyndt at tænke på tysk og vil gerne bo og arbejde i
Tyskland i et par år. George mener, at alle unge mennesker burde tage på udvekslingsophold for at komme af med
fordomme og ud af deres comfort-zone.
Duborg Skolen
Som elev på Duborg-Skolen er du noget særligt. Du er del af en tradition, som er lyslevende og som derfor udvikler sig
løbende - igennem dig og dine skolekammerater. Duborg-Skolen vil give dig rammerne for at udvikle dig fagligt, personligt
og socialt. Det sker i undervisningen, men også i de mange andre aktiviteter, der udgør skolens liv.
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Duborg-Skolen, Ritterstraße 27, 24939 Flensburg | Tel: +49 0461-144390
http://www.duborg-skolen.de/

Ungdomskollegiet
Ungdomskollegiet i Flensborg er oprettet og drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig som bo-sted for udenbys
elever fra det danske mindretal og gæste-elever fra Danmark.
Ungdomskollegiet, der ligger smukt på Marienhölzungsweg 66 i Flensborg, blev indviet 23. oktober 1971. Der blev
afholdt en arkitektkonkurrence, som blev vundet af Theo Bjerg og Palle Dyreborg.
Da mange elever kommer langvejs fra, f.eks. ude
fra øerne Sild eller Før, er det nødvendigt at der
findes et sted, de unge kan bo i Flensborg, hvis de
går på Duborg-Skolen. Der kan optages unge fra
det danske mindretal fra 13-års alderen, både
skolesøgende og fra andre uddannelser.
Ungdomskollegiet har op mod en snes
medarbejdere, herunder en forstander og 3-4
tilsynsførende lærere og køkkenpersonale. Hver
dag spises der morgenmad, frokost og aftensmad
sammen, og der er mange hyggelige fællesaktiviteter. Se et tv-indslag om Ungdomskollegiet
her: https://www.tvsyd.dk/artikel/13-aarige-majer-flyttet-hjemmefra.
Det koster mellem 500-1500 kr. pr. måned at bo på
ungdomskollegiet. I anledning af 100-året for
grænsen, har vi lavet en særlig pris for skoleåret
2020-2021 til elever fra Danmark. Disse kan bo på Ungdomskollegiet for kun 150 kr. om måneden!
Andre praktiske ting?
-

-

Udvekslingseleven skal melde flytning til den pågældende by på rådhuset (kan først ske, når eleven er flyttet til
Sydslesvig; det kan ikke gøres på forhånd, og heller ikke online)
Herefter indskrives eleven skolen (indtil da er der bare ”reserveret en plads”)
Ift. Sygesikring: Familien skal på www.borger.dk ”søge om det særlige sundhedskort”. Udbetaling Danmark vil
herefter (ca. 3 ugers bearbejdelsestid) sende formularen E109 (international sygesikring) til familien. Med
formular E109 går udvekslingseleven til en Krankenkasse. Det særlige sundhedskort gælder i 12 måneder. (Kan
først ske, når eleven er flyttet til Sydslesvig; det kan ikke gøres på forhånd, og heller ikke online)
Ift. Andre forsikringer (Ulykkesforsikring, ansvarsforsikring) skal forældrene afklare med deres forsikringer, om
eleven stadig er forsikret, når hun bor i udlandet. Evt. skal der tegnes noget ekstra.
Udvekslingselev har selvfølgelig alle skolesager, tøj, cykel og hvad man dagligt har brug for med hjemmefra.

Spørgsmål? Kontakt Rejsekontoret@skoleforeningen.org
Vi glæder os til at høre fra dig

