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Vi har 
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Børn skal ikke pakkes ind i vat!
”Kun når børn trives godt i skolen 
og føler sig trygge, er de i stand til at 
koncentrere sig om de faglige opga-
ver”. Det siger skolelederen på Deut-
sche Schule Rapstedt og Deutsche 
Schule Osterhoist, Anke Tästensen, 
og derfor har hun indført positiv-
psykologi-metoden på skolerne. Den 
går kort og godt ud på at fokusere på 
elevernes styrker, gøre dem bevidste 
om det de er gode til, og lære dem at 
bruge deres styrker på en god måde. 
Det giver succeshistorier.

Du er modig! Du er vedholdende! 
Du er nysgerrig! Du er god til at 
lytte!

Det er eleverne selv, der skal fi nde 
styrkerne hos hinanden. Oftest bli-
ver børnene overraskede over, hvilke 
styrker kammeraterne ser i dem, og 
det gør dem stolte.

”Det giver eleverne selvværd og 
overskud til at omgås hinanden med 
respekt. Når man tager hensyn til 
hinanden, giver det trivsel, og det 
igen giver positive børn, som vi trygt 
kan sende ud i verden, for vi véd at 
de er forberedte”, fortæller Anke Tä-
stensen og pointerer: ”Positiv-psyko-
logi-metoden går ikke ud på at pakke 
børnene ind i vat, men at udfordre 
dem på deres styrker. Og netop det 
er vigtigt, når det for eleverne senere 

handler om at vælge uddannelse og 
fi nde deres ståsted i livet”.

I Slesvigsk Parti hilser vi ini-
tiativer, som den der arbejdes med i 
Deutsche Schule Rapstedt og Deut-
sche Schule Osterhoist såvel som i 
en række andre tyske skoler velkom-
men. Vi vil løfte kvaliteten i Folke-

skolen og skabe indhold, der giver 
børnene lyst til læring, plads til kre-
ativitet og mod på at møde verden.

Børnene skal kende 
deres hjemegns særpræg
”Og vi skal også sørge for, at bør-
nene kender deres hjemegn med 
dens dansk-tyske historie og kultu-
relle særpræg”, siger Louise Thom-
sen Terp, der sidder i Tønder Byråd 
for Slesvigsk Parti. Hun tilføjer: ”I 
Tønder Kommune gør børnehaverne 
og skolerne meget i, at børnene læ-

rer om vores kulturarv – Vadehavet, 
marsken, Højer Mølle, Zeppelin- og 
Garnisonsmuseet. Det er med til at 
give børnene en god forståelse for 
den region, de kommer fra”.

Vores regions særlige kendetegn 
er, at vi har to sprog og to kulturer 
og det skal også indgå i undervis-
ningen.

”I Slesvigsk Parti støtter vi tid-
lig tyskundervisning i skolerne. I 
Sønderborg og Tønder får børnene 
tyskundervisning allerede fra 0. 
klasse”, fortæller Stephan Kleinsch-

midt, byrådsmedlem for Slesvigsk 
Parti i Sønderborg Kommune. Og 
det vil vi også arbejde for i Aabenraa 
og Haderslev Kommune.

”Det at kunne fl ere sprog åbner 
døre, og hvis man kan tale og skrive 
tysk, er det en stor fordel i forhold 
til fremtidige jobmuligheder”, poin-
terer Uwe Jessen, der sidder i Hader-
slev Byråd for Slesvigsk Parti.

Slesvigsk Parti vil højne kvalite-
ten i folkeskolerne og det skal alle 
elever have gav af.

”Børn er forskellige med hensyn 
til interesser, muligheder og evner. 
Der skal være plads til alle, og vi skal 
have alle med. Derfor bakker vi op 
om 2-lærer-ordningen, så skolerne 
kan tilbyde undervisningstimer med 
en lærer og en pædagog på et eller 
fl ere klassetrin til gavn for klassens 
trivsel og faglige udvikling”, siger 
Kurt Andresen, byrådsmedlem for 

Slesvigsk Parti i Aabenraa Kom-
mune. Af samme årsag har man 
tilført PPR-området fl ere ressourcer, 
så der kunne ansættes fl ere medar-
bejdere. ”Vi må tro på, at de penge 
vi investerer nu, giver besparelser på 
sigt”.

For at kunne følge kvalitetsud-
viklingen i skolerne foreslår Stephan 
Kleinschmidt, at der dannes et fæl-
les sønderjysk kompetenceteam 
med fagpersoner fra de fi re kommu-
ner: ”Vi har netop vedtaget en hel-
hedsplan for skolerne i Sønderborg 
Kommune. I de andre kommuner er 
der ligeledes fokus på kvalitetsud-
viklingen i skolerne. Et tværkom-
munalt kompetenceteam er et godt 
forum for idéudveksling og gensidig 
inspiration. Arbejdet for at højne 
kvaliteten skal ske i fællesskab og 
under hensyntagen til de lokale præ-
misser, der er i kommunerne”.

I alle fi re sønderjyske kommuner 
er der i de forgangne år blevet de-
batteret og truffet beslutninger om 
en ny skolestruktur. Der arbejdes 
stadig med implementeringen 
rundt omkring i kommunerne. 
Det har ikke været en nem proces 
og har for mange børn, forældre 
og lærere betydet, at de har måttet 
indstille sig på en ny situation.

”Det har givet nogle udfordrin-
ger. Det er vi godt klar over. Men 
strukturdiskussionen er afsluttet, 
og beslutningerne er truffet. Dem 
står vi ved. Nu skal vi rette fokus 
mod udviklingen af læringsmil-
jøet og turde tænke nyt indhold”, 
lyder opfordringen fra Carsten 
Leth Schmidt, formand for Sles-
vigsk Parti og spidskandidat i Ha-
derslev Kommune.

Der skal gives plads til krea-
tivitet og iværksættergejst. Ele-
verne skal med deres ideer og 
engagement medvirke til at forme 
deres og samfundets fremtid. 
Slesvigsk Parti ønsker, at børn og 
unge udvikler tolerance og fælles 
værdier, og at de tør møde verden 
med åbenhed.

”En vigtig forudsætning for at 
kunne rumme verden er et godt 
kendskab til sin egen geografi -
ske hjemegn. Derfor mener vi, at 
Sønderjylland i højere grad skal 
indgå som emne i undervisnin-
gen”, siger Carsten Leth Schmidt 
og tilføjer: ”Og hvorfor egentlig 
ikke tilbyde sønderjysk som valg-
fag i alle skoler”?

Det mener SP om... 
læring i skolerne

Æ SP å Kliple’ Mærken!
Ka’ do æ sproch? Så kom og bevis 
det til årets Kliple’ Mærken og vind 
en gavekurv.

Kliple’ Mærken står for døren og 
Slesvigsk Parti er med igen i år. Du 
kan kende os på den legendariske 
VW boble & MKP Campingvogn og 
de farvestrålende gule SP-Balloner, 
som er meget populære hos børn. 

Kig forbi næste weekend til en snak 
om politik eller blot for at nyde en 
kop kaffe – å en småkach. Vi er klar 
med en lille quiz, og hvis du bl.a. 
kan svare på, hvad en edderkop 
hedder på sønderjysk, deltager du i 
lodtrækningen om en fl ot gavekurv.

Vi ses å Kliple’ Mærken!

Kom til mindretallets 
sommerfest!
Skattejagt med Slesvigsk Parti, ler-
dueskydning, cykelringridning, søn-
derjysk kaffebord og Biergarten. Der 
er mange gode grunde, der taler for 
at komme til det tyske mindretals 
traditionelle Knivsbergfest på Knivs-
bjerg/Knivsberg ved Genner. Alle er 
velkommen til at deltage lørdag, den 
17. juni. Dagen starter med morgen-
mad fra kl. 8.30 og slutter med tyske 

schlagere i det store festtelt fra kl. 
17.30. Der serveres helstegt pattegris. 
I løbet af dagen er der et hav af akti-
viteter og kreative tilbud til børn. Og 
så kan du altid møde en repræsentant 
for det tyske mindretal til en snak om 
dansk og tysk kultur, mangfoldig-
hed og fællesskab og mindretallets 
mange tilbud – også til dig. 
Tilmelding: nordschleswig.dk

Børnenes skole:
”Skolen skal bygges som et lille landsbysamfund, hvor hvert fag får sit 
eget hus”. Lena, 7. klasse.
”Der skal være store udendørsarealer, hvor der kan holdes dyr og dyr-
kes afgrøder. Eleverne skal selv sørge for deres mad”. Simon, 7. klasse.
”Ugen startes med et fællesmøde, hvor eleverne er med til at sammen-
sætte ugens skoleskema”. Celina, 6. klasse.
”Én dag om ugen skal eleverne have lov til at vælge et fag eller en akti-
vitet, som de er særligt glade for”. Maja, 5. klasse.
”Skolen skal invitere folk fra forskellige arbejdspladser, der kan fortælle 
om deres arbejde, for eksempel en landmand, en livredder, en brand-
mand eller en gartner. Eleverne skal også have muligheden for at hjælpe 
dem direkte på arbejdspladsen”. Anika, Simon, David, 7. klasse.
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