
Inspirationskatalog:  
Hvad synes du er grænse- 
landets unikke potentialer?

Sprog og  
uddannelse

Klima

• Tysk i folkeskolen fra 1. klasse til 9. klasse; evt. i frikommuneforsøg. 
Mindre fokus på grammatik og mere praksis 

• Tysk sprog skal opdyrkes også uden for skolen. Fx via klasseudveks-
ling, weekendarrangementer, fælles sociale- og idrætsarrangementer, 
venskabsklubber skoler/idræt 

• Danske folkeskoleelever besøger grænselandet samme år, som de får 
tysk på skoleskemaet 

• Brancheorienteret sprogundervisning for voksne 

• Anerkendelse af hinandens uddannelser på begge sider af grænsen 

• Campussamarbejde på tværs af grænsen 

• Mere samarbejde mellem danske og tyske uddannelsesinstitutioner; 
venskabsskoler, fælles undervisningsforløb, tandemsprogundervisning 
 
 

• Fælles affaldssortering 

• Indfør europæisk pantordning  

• Flere ladestandere  

• Flere grønne busser, taxaer og eltog  

• Udlæg flere arealer til vindmøller og solceller langs motorveje/ 
jernbaner 

• ”Grøn-hjemkundskab” for at fremme plantebaseret kost og fokus på 
årstidens, lokale råvarer  

• Grønne byggematerialer  

• Tøjbyttedag på uddannelsesinstitutionerne 

• Øget samarbejde om brint 

• Udnytte mulighed for lagring ift. tunge køretøjer 

• Flere solceller og vindmøller – gerne flere private andelsløsninger  

• Samarbejde om kystsikring og højvande 

• Fællesenergipolitik på tværs af grænsen

Tirsdag den 3. maj mødtes 80 engagerede borgere i grænselandet med syddanske politikere til en 
dialog om grænselandets unikke potentialer. I løbet af aftenen var der forskellige oplæg og en dia-
logcafé, hvor alle fik mulighed for at byde ind med ideer til 4 temaer: Sprog og uddannelse, Klima, 
Mobilitet samt Kultur og bosætning. Du kan se de mest gennemgående ideer fra mødet nedenfor.



• Offentlig transport – bedre forbindelser og lettere adgang henover 
grænsen 

• Ekstra togspor 

• Bedre koordinering af dansk og tysk transportplanlægning 

• Førerløse busser 

• Tysk/dansk banegård i Flensborg eller Padborg 

• Gratis buskort til unge 

• Busser fra Flensborg til danske uddannelsesinstitutioner i  
grænselandet 

• Mindre busser og flere busafgange - særligt eftermiddage og i  
weekenden 

• Øget kendskab til cykelgrænseovergange og flere pendlercykelstier 
over grænsen 

• Cykelkort for hele grænselandet 

• Skoler skal tilbyde lånecykler 

• Mulighed for øget samkørsel 

• Pendlerspor ved de store grænseovergange 

• ”Julebus” og andre busser, der kører til kultur- og naturevents 

• E-mobilitet; systemer, stik og betalingsmuligheder skal tilpasses 

• Kollektiv trafikknudepunkt på grænsen 

• Afskaf grænsekontrollen 

• Bustransport til turist/kultursteder 

Mobilitet



• Bedre markedsføring af grænselandet i begge lande 

• Katalog over kulturtilbud i grænseregionen 

• En fælles fortælling, hvor de to landes forskellige perspektiver indgår 

• Tosproget skiltning til seværdigheder 

• Mere fokus på frivilligt arbejde; især unge ift. opbyggelse af et CV 

• ”Ung i græselandet” – arrangere fælles ture for danske og tyske unge 

• Fokus på håndbold som fælles sport for unge 

• Region Syddanmarks kulturpulje skal støtte flere fælles projekter for 
unge i grænselandet 

• Fælles kulturarrangementer; festivaller, opera 

• Fælles musikskoledage 

• Vandreture på tværs af grænsen 

• Styrelsen for international rekruttering og integration skal være tilste-
de lokalt 

• Mere involvering af unge, ungepanel og ungeborgermøde 

• Lokale infomøder om bosætning med deltagelse fra kommune, bank og 
ejendomsmægler 

• Behov for mere fakta om, hvad der efterspørges inden for  
kulturområdet 

• Fælles brand a la Greater Copenhagen 
 
 
 

• Etablering af ”grænsehindringsråd”, hvor barrierer lokaliseres, så de 
kan fjernes 

• Interreg skal markedsføres bedre. ”Interreg skal være lige så kendt som 
superligaen i fodbold” 

• Genindfør naboaftale for hestetransport 
 

Kultur og 

bosætning

Øvrige ideer
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