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Et historisk år venter forude, når hele Danmark

og det dansk-tyske grænseland i 2020 marke-

rer genforeningen. Men grænselandets historie

er ikke blot et årstal og nogle datoer. Det er et

møde mellem mennesker og kulturer og det er

historien om, hvordan fjender blev venner, og

hvordan samlivet i grænseområdet har ændret

sig fra et ”mod hinanden” over et ”med hinan-

den” til et ”for hinanden”.

Ved forrige års messer i København og Aarhus

havde de danske og tyske organisationer og

tilbud i grænselandet hver deres stand. Det var

her tanken opstod, om at lave noget sammen:

Samle alle de mange gode tilbud fra grænse-

landet i én pakke, så lærere i hele landet kan

få et indtryk af, at grænselandet og vores fæl-

les historie er noget ganske særligt.

Vores fælles stand er udtryk for en historisk

udvikling i grænselandet. Det er den levende

fortælling om, hvordan dansk og tysk, flertal

og mindretal er kommet så tæt på hinanden,

at vi gerne vil fortælle den historie sammen.

Ikke at det er ligegyldigt, hvor vi hver især har

vores ståsted. For det er det ikke. I de seneste

100 år er vi gået fra krig til kærlighed og det er

vi stolte af i grænselandet.

Derfor står vi i dag sammen. Ikke kun her på

standen, men også i dagligdagen. Besøg os

her, i grænselandet eller gør brug af vores

mange tilbud i jeres undervisning.

Fra krig til kærlighed

Mød os på stand 134

Mød os på stand 301
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Side 3

Museum Sønderjylland byder

på autentisk, lærerig og rele-

vant museumsundervisning der

tager udgangspunkt i de søn-

derjyske kultur-, kunst- og na-

turmiljøer og inddrager altid

museets samlinger, udstillinger

og nyeste forskning. Vores un-

dervisning dækker fra 10 mil-

lioner år gamle fossiler over

ældste stenalders våbentekno-

logi til det 20 århundredes

kunst og genforenings jubilæet

2020. Vi søger dialogen, aktivi-

teten og dannelsen i vores un-

dervisning uanset om man er 4

eller 24 år.

Museum Sønderjylland

Kontakt info
Er du interesseret i at vide mere om vores

museumsundervisning og de mange tilbud

vi har så se mere på www.msj.dk eller

kontakt os på undervisning@msj.dk.

Om MSJ
Museum Sønderjylland er et museum for hele

landsdelen. Vores 10 udstillingssteder, museer og

kulturmiljøer byder på oplevelser og viden inden for

emnerne arkæologi, kunst, historie og naturhistorie.

”Hvis virtual reality er godt er real reality bedre”
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Side 4   

Om Grænseforeningen

Grænseforeningen er en folkeoplysende orga-

nisation, der har som formål at støtte dansk-

heden i grænselandet under sloganet: For en

åben danskhed. Erfaringerne fra det dansk-

tyske grænseland er en væsentlig inspiration

for sproglig og kulturel mangfoldighed i en

verden under forandring. Læs mere på 

www.graenseforeningen.dk

Kontakt pædagogisk konsulent Gunvor Ve-

stergaard, gv@graenseforeningen.dk

Læringsmidler

Tegneserie om Istedløvens Odyssé fortæller

historien om løvens oplevelser fra 1862 og

frem til, at den i 2009 kom tilbage til Flens-

borgs gamle kirkegård. 

Tegneserien findes på dansk, tysk og engelsk.

Den kan hente på ietGrænseland.dk som pdf

eller bestilles hos Grænseforeningen.

Henvender sig til alle aldersgrupper.

Digitale tilbud

På den digitale undervisningsplatform 

ietGrænseland.dk kan du som underviser

finde frit tilgængeligt materiale med temaer

som kultur og medborgerskab, lokal og glo-

bal, stat og grænse, identitet og fællesskab.

Materialet er målrettet elever på ungdomsud-

dannelserne og de ældste klasser i grund-

skolen i fag som dansk, historie, samfunds-

fag og tysk. Portalen findes også i en tysk

udgave imgrenzgebiet.de

På graenseforeningen.dk finder du et stort

lektion, magasinet Grænsen og en række rele-

vant temaopdelte artikler.

Besøg/foredrag/lejrskole

Få besøg af Elevambassadører. Korpset be-

står af gymnasieelever fra de danske gymna-

sier i Sydslesvig og det tyske gymnasium i

Sønderjylland. De er dygtige til at fortælle

deres personlige historier om at vokse op i et

mindretal og gå i dialog om emner som identi-

tet, sprog, grænser, kulturmøde og mindretal.

Målgruppen er primært ungdomsuddannel-

serne

Grænseforeningen
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 Side 5 

Opgaver til 2020

På ietGrænseland.dk vil der være en række

relevante opgaver og forslag til forløb, der ind-

drager grænsedragningen i 1920 og den ud-

vikling der er fulgt efter på både lokalt,

nationalt og internationalt plan. Grænsefor-

eningen tilbyder sammen med Elevambassa-

dørerne foredrag og workshops med særlig

fokus på grænsedragninger, identitetsforstå-

else og den nationale udvikling i perioden fra

1920 til 2020.

Foredrag, workshop, temadag

Få besøg af grænseforeningens konsulenter

og få grænselandets historie på 45 min. 

Gratis tilbud til alle skoleformer og alderstrin.

Skipperhuset
På halvøen Ejdersted (ca. 70 km. sydvest

for grænsen) ligger Skipperhuset, en tidli-

gere kro og senere navigationsskole. Male-

risk beliggende ved havnefronten i Tønning,

med flot udsigt til fiskekuttere og gamle

pakhuse. Gode værelser i særskilt bygning.

Hyggeligt pejse- og opholdsrum og velud-

styret klasselokale.

Læs mere på syfo.de 

Gæstelærerbesøg 
forud for lejrskoleophold
Grænseforeningens skole-

konsulent tilbyder forud for

lejrskoleophold at komme

på gæstelærerbesøg i klas-

sen for at fortælle om Syd-

slesvig, historisk og aktuelt. 

Konsulentens besøg er gra-

tis for skolen. 

Skriv til Claus Jørn Jensen, 

cjj@graenseforeningen.dk

Christianslyst
Christianslyst ligger ca. 50 km. sydøst for grænsen

og byder på gode værelser og fine udfoldelsesmulig-

heder. 

Mange skolefag kan inddrages i forberedelserne til et

lejrskoleophold i Sydslesvig, og Christianslyst er et

ideelt udgangspunkt for ekskursioner, ture og besøg. 

Christianslyst tilbyder, under særlige vilkår, at dække

rejseudgifterne fra den dansk-tyske grænse til Chri-

stianslyst. Læs mere christianslyst.de

Lejrskoler
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Side 6  

Læremidler og digitale tilbud

Historie og grænseland

Interaktive e-bøger til mellemtrinnet 

om identitet og grænselandets historie.

Målgruppe: historie, dansk og kristendoms-

kundskab i 4.-5. klasse og historie, dansk 

og natur og teknologi i 5.-6. klasse.

Med udgangspunkt i Slesvigs historie lærer

eleverne i Historie og grænseland. Historiske

tekster at læse og skrive historiske tekster. 

I Historie og identiteter bliver eleverne klo-

gere på, hvem de selv er, og hvad der har

været med til at forme dem. E-bøgerne inde-

holder bl.a. tekster, billeder, videoer og inter-

aktive opgaver og præsenterer eleverne for

historiske kil-

der, som foto-

grafier, dag-

bøger, plakater,

erindringer og

lydfiler.

Hvis du har

iPad kan du

finde e-bogen i

iBooks Store

(via iBooks-

app’en). 

Udgiver: Dansk Centralbibliotek for Sydsles-

vig og Dansk Skoleforening for Sydslesvig

med støtte fra Sydslesvigudvalget.

Danskmindretal.dk

Målgruppe: dansk, tysk, samfundsfag og 

historie i 7.-9. klasse.

danskmindretal.dk er et gratis undervisnings-

site, hvor eleverne gennem emner som f.eks.

»identitet«, »mindretal«, »på grænsen af græn-

ser«, »selvbiografi som genre« og »spot på

sprog og identitet« får en historisk og aktuel

indsigt i det danske mindretal syd for græn-

sen, som de gennem vedkommende opgaver

kan sætte i relation til egen identitet og livs-

fortælling.

Udgiver: Udgivet af Dansk Skoleforening for

Sydslesvig i samarbejde med University Col-

lege Syd med støtte fra Sydslesvigudvalget.

Billedbøger om Sydslesvig

Målgruppe: dagtilbud og 1.-8. klasse til 

fagene dansk og historie. 

Tre illustrerede børnebøger bidrager med vig-
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 Side 7

tige fortællinger om Sydslesvig og det danske

mindretal i Sydslesvig. I tilknytning til bøgerne

er der udarbejdet et pædagogisk supplement

med pædagog- og lærervejledning samt

spørgsmål, der kan bruges i dialog med bør-

nene. Bøger kan lånes i klassesæt på CfU. 

Udgiver: Dansk Centralbibliotek for Sydsles-

vig og Dansk Skoleforening for Sydslesvig

med støtte fra Sydslesvigudvalget.

Levende kultur- og sprogmøder

www.feriebarn.dk

Målgruppe: Børn i alderen 7-15 år, som har

lyst til at snuse til Tyskland og tage på en før-

ste ”dannelsesrejse” under trygge rammer

med indkvartering hos familier i det danske

mindretal.

Levende møder mellem børn og unge fra hhv.

Sydslesvig og Danmark.

Bliv feriebarn hos en familie i Sydslesvig eller

modtag selv et feriebarn fra Sydslesvig i en

uge i skolernes sommerferie. Eller tag på elev-

udveksling i efteråret og følg din partner-elevs

skolegang og familieliv i Sydslesvig i en uge,

hvorefter du selv er vært for din partner

hjemme i din hverdag ugen efter.

Frivillig 10. klasse i Sydslesvig: Prøv et ander-

ledes skoleår som udvekslingselev i en 10.

klasse i Sydslesvig. Du kan enten bo hos en

værtsfamilie eller sammen med andre elever

på et trygt ungdomskollegie. 

Om Skoleforeningen 

& Rejsekontoret

Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver 43

danske skoler og 57 dagtilbud, der ligger for-

delt over hele Sydslesvig. Alle vores børn, 

elever og medarbejdere er tosprogede og har

et ben i både den danske, tyske og sydsles-

vigske kultur. www.skoleforeningen.org

Rejsekontoret er elevens bindeled og informa-

tionskontor i forbindelse med ”Kontakten til

Danmark” – her organiseres ferierejser, lejr-

skoler, elevudveksling mellem Danmark og

Sydslesvig og meget mere. 

Læs mere på www.feriebarn.dk
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Side 8  

Om det tyske mindretal

I Sønderjylland bor omkring 15.000 menne-

sker (svarende til seks procent af befolknin-

gen), der tilhører det tyske mindretal.

Mindretallet kalder Sønderjylland også for

Nordslesvig (Nordschleswig), til minde om den

tid, hvor området var den nordlige del af her-

tugdømmet Slesvig.

Mindretallet ser sig selv i dag som et vigtigt

element i det gode naboskab mellem tyskere

og danskere i grænselandet. Tidligere konflik-

ter er overvundne, og det tyske mindretal er –

sammen med mindretallene syd for grænsen –

et godt eksempel på fredelig sameksistens af

mindretal og flertal i Europa.

Det tyske mindretal har blandt andet egne

skoler, børnehaver, idrætsklubber, biblioteker,

lejrskoler og dermed en række tilbud, der er

egnede til undervisningen.

Bund Deutscher Nordschleswiger

Foredrag om det tyske mindretals historie,

identitet og aktuelle situation i Haus Nordsch-

leswig, Aabenraa/Apenrade. Harro Hallmann,

Kommunikationschef, hallmann@bdn.dk.

www.nordschleswig.dk

Der Nordschleswiger

Det tyske mindretal har sin egen avis. Det er

ganske vist landets mindste dagblad, men

avisens nyheder (på tysk om forhold i mindre-

tallet, Sønderjylland og Danmark samt en om-

fattende dækning af Tyskland) kan læses

gratis i hele landet på nordschleswiger.dk

Grenzgenial

Grenzgenial er en gratis portal til brugen i un-

dervisningen i tysk fremmedsprog i hovedsa-

geligt danske grundskolers udskolingsklasser.

Redaktionelt har Grenzgenial hjemme hos det

tyske mindretals avis ”Der Nordschleswiger”,

som gennem deres artikler også leverer

grundlaget for tilblivelsen af det undervis-

ningsmateriale Grenzgenial udarbejder.

Grenzgenial kan bruges af elever og lærer, når

tyskundervisningen skal suppleres med aktu-

elle og relevante temaer, på en innovativ og

tidssvarende måde. Materialet er tilrettelagt

ud fra et funktionelt sprogsyn og en grund-

læggende entreprenant didaktisk tilgang.

www.grenzgenial.dk

Deutsche Minderheit in Nordschleswig
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Knivsberg

Lejrskoleophold i historiske omgivelser cen-

tralt i Sønderjylland. 

www.knivsberg.dk

Deutscher Jugendverband

Mindretallets ungdoms- og idrætsorganisation

inviterer til stævner og arrangerer møder mel-

lem børn og unge.

www.djfn.dk

Deutsches Museum

für Nordschleswig

Besøg museets ud-

stilling om det tyske

mindretals historie.

Museet i Sønderborg

ombygges p.t. for et

tocifret millionbeløb

og forventes at gen-

åbne i 2020.

www.deutsches-museum.dk

Deutsche Bücherei

Det tyske biblioteksvæsen

i Sønderjylland har afde-

linger i Aabenraa, Hader-

slev, Sønderborg, Tønder

og Tinglev

•  Vi har tyske bøger for læsebegyndere plus

cd´er, så du både kan læse og høre

• Vi har undervisningsmaterialer på tysk – 

lige nu har vi købt rigtig mange. Bl.a. med

”tiptoi”, en lille computer inde i en slags 

blyant, der gør læsning interaktiv og mere

spændende

• Vi har mange dvd’er – engelske film, men

med tysk tale og i nogle tilfælde også med

danske undertekster

• Digitale medier – for alle tilmeldte læsere

• Alle medier får du via bibliotek.dk henvend

dig til dit eget danske bibliotek

Prøv for eksempel

Karaoke-konkurrence på storskærmen med

tyske sange (6.-9. klasse, skal kunne læse

tysk). 20-25 deltagere på det tyske bibliotek 

i Aabenraa. 

Kontakt: Katja Hinz, hinz@buecherei.dk

Billedbog-Biografi – børnebogsbibliotekar Silke

Amthor viser store billeder og fortæller i korte

enkle tyske sætninger den tilhørende historie

(0.-2. Klasse - for børn med ganske lidt tysk-

kundskab, billederne er i centrum). Maks 25

deltagere på det tyske bibliotek i Aabenraa.

Kontakt: Silke Amthor, amthor@buecherei.dk
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Side 10  

Læremidler og digitale tilbud

Om HistorieLab
HistorieLab er et kreativt og nytænkende formidlings-

laboratorie, der udvikler og styrker historieundervis-

ningen, inspirerer og skaber samarbejde mellem skole

og kulturinstitution, fremmer børn og unges forståelse

af histories og kulturarvs betydning for deres nutid og

fremtid.

Digitale læremidler 

(mellemtrin og udskoling)

”Den sønderjyske historiekanon” - Et interak-

tivt læremiddel, hvor elever og andre interes-

serede kan blive klogere på sønderjysk

historie og debattere, hvilke begivenheder i

Sønderjyllands historie der har størst betyd-

ning for deres liv i dag.

historiekanon.dk

Undervisningsforløb

(udskoling)

• ”Krigen i 1864” – om krigen og det 

slesvigske problem

• ”Mindretal” – om hvordan Danmark og

Tyskland i fællesskab løser de udfordrin-

ger, der er forbundet med at have et tysk

mindretal i Danmark og et dansk mindre-

tal i Tyskland

• ”Skiltekrig i grænselandet” – om hvordan

ord på et byskilt i 2015 kan skabe selv-

tægt og ophedet debat i den sønderjy-

ske landsdel

• ”Sønderjyllands historie er også min 

historie” – om hvilke begivenheder i

Sønderjyllands historie der har størst 

betydning for vores liv i dag?:

historielab.dk

Produkter, der er relevant for Grænselandet – 

kulturmøde og læringsrum

Kontakt info
HistorieLab - Nationalt Videncenter 

for Historie og Kulturarvsformidling

Stationsvej 14, 7300 Jelling

E-mail: historielab@ucl.dk

Telefon: 6318 3608

www.historielab.dk
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 Side 11

Digitale dilemmaspil

(mest til udskolingen og ungdoms-

uddannelserne)

Dilemmaerne udfoldes gennem en række

scenarier eller del-dilemmaer, man som

spiller skal forholde sig til undervejs.

• ”Sønderjylland 1940: Grænseproblema-

tikken” – Dilemmaspil om grænseproble-

matikken i 1940

• ”Nordslesvigere i tysk tjeneste” – Dilem-

maspil om teenagerne Elsa og Peter,

som er tyskere og bor i Aabenraa, 

da 2. verdenskrig bryder ud

• ”Festen: Om Augustoprøret i Sønderjyl-

land” – Dilemmaspil om en politisk situa-

tion i 1943, under den tyske besættelse

• ”Modstand - ja eller nej?” – Dilemmaspil

om modstandskamp og konflikter mel-

lem dansk- og tysksindede i sensomme-

ren 1943.

dilemma-spillet.dk

Digitale læremidler

(indskoling, mellemtrin og udskoling)

”Spilportalen” - HistorieLabs online portal,

hvortil vi har udviklet forskellige spil, som

du kan bruge i historieundervisningen. Ud

over at spille eksisterende spil, kan elever

og lærere også selv oprette og ændre

spillekort og baner til spil, som andre kan

prøve, f.eks. om grænselandet:

spilportalen.historielab.dk
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Hvor går grænsen?

Hvordan bliver grænser til?

Hvordan er det at bo i et

grænseland? Eleverne kom-

mer rundt på voldanlægget,

porten til Norden, Valde-

marsmuren og den rekon-

struerede skanse 14 fra

1864, der viser Danevirke

som gammel grænse og for-

svarsværk. 

Vi ser på, hvordan grænsen

mellem Danmark og de tyske

lande har været flyttet flere

gange. Mens grænser kan

flyttes, hvad gør befolknin-

gen så? I mindretalsudstillin-

gen handler det om den

befolkning, der bor i et græn-

seland og har flere kulturelle

identiteter. 

Langs Danevirke til Hedeby

En stor del af den gamle for-

svarsvold og grænse Dane-

virke står stadigvæk og fylder

i det slesvigske landskab

som et konkret og monumen-

talt udtryk for 1500 års 

historie.

På vandringen går vi et

stykke på og langs med Da-

nevirke. Vi følger den gamle

handelsrute til Hedeby og får

så at sige volden fysisk ind

under huden og et godt ind-

tryk både af dens størrelse,

længde og forskelligartethed.

Side 12

Om Danevirke Museum

Danevirke Museum ligger ved Danevirkes hovedvold.

Danevirke er Nordens største fortidsminde. 

Den består af et sæt af volde, mure og vådområder,

der forløber tværs over Jyllands rod. 

I juni 2018 blev Danevirke sammen med Hedeby 

udnævnt til UNESCO verdenskulturarv. Danevirke

Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening.

Danevirke

Kontakt info
Danevirke Museum

Ochsenweg 5

D - 24867 Dannewerk

+49 4621 37814

info@danevirkemuseum.de

www.danevirkemuseum.de

Programmerne kan varieres indivi-

duelt i forhold til varighed og al-

dersgruppe. Se hjemmesiden for

aktuelle tilbud og priser.
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Om Slesvigske Samling

Den Slesvigske Samling supplerer et stort mo-

bilt formidlingstilbud til skolerne med bl.a. et

interaktivt animationsfilm-spil som retter sig

mod børn og unge fra 10 år og opefter. Med

afsæt i alderstrinnets fritidsbaserede omgang

med virtuelt medier, møder spillet dem på

deres egne platforme. Hensigten er at for-

midle de menneskelige, kulturelle og politiske

følger af afstemningen 1920 med et særligt

fokus på mindretallene.

Den Slesvigske Samling er et forskningsbiblio-

tek i Flensborg, der siden 1891 har samlet,

bevaret og tilgængeligegjort materiale der

dækker alle temaer og tidsperioder om regio-

nen Sønderjylland-Schleswig. Den Slesvigske

Samling formidle Slesvigs kulturarv i bevidst-

hed om ansvaret overfor tidligere og kom-

mende generationer.

Slesvigske Samling

Kontakt
Den Slesvigske Samling på 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.

Norderstr. 59, D-24939 Flensburg

Telefon: 0049 461 86970

E-mail: dss@dcbib.dk

www.dcbib.dk/dss
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Side 14  

Om Region Sønderjylland-Schleswig

Region Sønderjylland-Schleswig blev grund-

lagt i 1997 af tyske og danske partnere med

henblik på at fremme det grænseoverskri-

dende samarbejde og udviklingen i grænse-

landet. Et særligt fokus ligger på områderne

grænseregional udvikling, arbejdsmarked,

sprog, kultur og skolesamarbejde. Der er taget

initiativ til en lang række aktiviteter for at

vække interessen for nabosprogene dansk og

tysk, herunder muligheder for at danske og

tyske børn og unge mødes, efteruddannelse

af lærere og udvikling af undervisningsmate-

riale.

Kulturakademi

Den dansk-tyske læringsplatform www.kultu-

rakademi.dk  tilbyder gratis undervisningstil-

bud og –materialer om kultur, sprog og

grænselandet til ungdomsuddannelser, skoler

og dagtilbud.

Kulturakademitemahæfte 01: 

Danevirke Museum – 

Historiecenter Dybbøl Banke: 

Hvor går grænsen?

Dette temahæfte fra museumspartnerne Da-

nevirke Museum og Historiecenter Dybbøl

Banke indeholder et læringsforløb med em-

nerne "grænser" og grænselandets historie.

Eleverne får et indblik i grænsens omskiftelige

historie og fokuspunkter som forsvarsværket

Danevirke, krigen i 1864 og afstemningerne i

1920. Målgruppen

for forløbet er elever

i de ældste klasser i

grundskolen dvs. fra

7. klasse.

En særlig støttepulje

gør det muligt for

tyske og danske

skoleklasser i fæl-

lesskab at besøge

et tysk og et dansk

museum. Kulturaka-

demitemahæfter download:

kulturakademi.dk/graenseland

Kulturakademitemahæfte 05: 

Sønderborg Slot – Schloss Gottorf:

Dansk, tysk eller fælles kulturarv?

Hæftet er med til at

give et indblik i hi-

storien om Nydam-

båden og

inspiration til, hvor-

dan man gennem

forløbet og besøget

på de to museer

kan arbejde med

aspekter omkring

brugen af den impo-

nerende båd. Hæf-

tet beskriver, hvordan man kan forberede sig

til besøget på de to museer, hvordan man

kommer til at arbejde under forløbet, og som

afslutning er der forslag til, hvordan man kan

Region Sønderjylland - Schleswig
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arbejde videre med emnet, når man er tilbage

i klassen. Forløbet, opgaverne og diskussio-

nerne er tilrettelagt, så de passer til elever fra

8. klassetrin frem til 3. gymnasietrin.

En særlig støttepulje gør det muligt for tyske

og danske skoleklasser i fællesskab at besøge

et tysk og et dansk museum. 

Kulturakademitemahæfter download

kulturakademi.dk/graenseland

To lande – et arbejdsmarked

Hæftet indeholder tekster om arbejdsmarked

og –kultur i Danmark og Tyskland. Materialet

er målrettet udskoling og gymnasietrin. 

Opgaver på nettet gør det muligt også at

bruge materialet i tyskfaget:

kulturakademi.dk/graenseland

Ud med sproget - 

Isbryder-øvelser til dansk-tyske elevmøder

Lærervejledningen skal lette lærernes arbejde

med at forberede og gennemføre dansk-tyske

elevmøder og understøtte, at eleverne hurtigt

tør op og snakker med hinanden.

Ud med sproget – 

til dansk-tyske elevmøder

Denne parlør skal lette sprogmødet for elever

på dansk og tysk. Materialet giver eleverne

f.eks.  chunks og sætningsstrukturer, der gør

det lettere for dem at bruge tysk i praksis. De

kan selv supplere hæftet ved at tilføje nyt ord-

forråd og sætninger, udtryk og talemåder, som

de har hørt.

Vikingehæfte – 

Erik und die Wikinger

Undervisningsmaterialet giver lærerne en god

ramme for et tværfagligt samarbejde mellem

fagene tysk og historie. Materialet beskæftiger

sig med vikingetiden og tager udgangspunkt i

emnet "Handel i Hedeby". 

Det er målrettet 4.-5. klasse.
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Grænselandet – 
kulturmøde & læringsrum

Instituttet for 

Mindretalspædagogik
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