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1 Livslang læring af dansk og tysk som nabosprog i den dansk-tyske grænseregion
Sproglige kompetencer i nabosprogene dansk og tysk er en væsentlig forudsætning for at kunne begå sig på
den anden side af grænsen. Dette gælder både i private og offentlige situationer, i uddannelsessystemet, på
arbejdsmarkedet og i fritiden. Tilsvarende er det en afgørende konkurrencefordel for virksomheder og organisationer (ikke kun) i grænselandet at kunne ansætte og fastholde medarbejdere som både behersker dansk
og tysk. Til trods for de indlysende fordele ved at kunne nabosproget har der manglet fokus på, hvad der skal
til for at fremme livslang læring af dansk og tysk på begge sider af grænsen og derved sikre en kontinuerlig
styrkelse af de nødvendige sprogkompetencer i grænseregionen. En samlet fokus, der kræver tværgående
indsatser og partnerskaber på tværs af aktører og niveauer, vil have til formål at fremme læring af nabosprogene både i uddannelsessystemet og som kompetencegivende faglig opkvalificering på arbejdsmarkedet
samt som tilbud til tilflyttere mht. hurtig integration og aktiv deltagelse i samfundet.
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1.1 Livslang læring af nabosprog i et komplekst samspil
Begrebet livslang læring omfatter den læringsmæssige sammenhæng, vi indgår i gennem hele livet, dvs.
såvel den personlige udvikling som den læring, kompetenceudvikling og dygtiggørelse, vi gennemfører i
arbejdssammenhæng. I dag anvendes begrebet især om, at vi løbende skal opkvalificere vores kompetencer
og lære nyt gennem hele arbejdslivet.
I dette strategipapier påpeger KursKultur-projektet grundlæggende udfordringer inden for livslang læring af
nabosprogene dansk og tysk. Strategien beskriver en række handlingsfelter med mange forskellige beslutningstagere. Der lægges især vægt på de tiltag, der kan gennemføres i grænseregionen og derved bidrage til
livslang læring af nabosprogene og opkvalificering af arbejdstagere på begge sider af grænsen.
Når man ser på livslag læring af nabosprog, så har vi at gøre med et komplekst område med mange aktører.
Der er især tale om arbejdsmarkedets aktører i bred forstand og deres forskellige perspektiver, der indgår i
et samspil med hver sine præmisser, forudsætninger og forventninger. I forhold til livslang læring af
nabosprogene dansk og tysk er der især tale om











politiske beslutninger vedr. rammebetingelser samt opbakning til nye tiltag og implementering af livslang
læring af nabosprogene i form af jobrelevante og kompetencegivende tilbud inden for efter- og
videreuddannelse og synliggørelse af nabosprogenes relevans,
arbejdsgivernes indstilling til at anerkende sprogkompetencer på lige fod med andre faglige
kompetencer og aktivt støtte op om medarbejdernes efter- og videreuddannelse inden for nabosprog,
arbejdsgiver- og brancheorganisationers støtte til arbejdsgiverne, bl.a. ved at italesætte behov for
sprogkompetencer i brancher, institutioner, forvaltninger og virksomheder, synliggøre eksisterende
tiltag og værktøjer samt bidrage til udvikling og implementering af nye strategiske og operationelle tiltag
mht. at fremme medarbejdernes sprogkompetencer,
arbejdstagernes organisationer, som f.eks. fagforeninger og a-kasser som både henviser til eksterne
tilbud og gennemfører egne efter- og videreuddannelsestilbud og kan bidrage til en større og formel
anerkendelse af sprogundervisning som komptencegivende opkvalificering,
offentlige institutioner, som spiller en rolle i forbindelse med udbud og gennemførelse af efter- og
videreuddannese mht. opkvalificering af faglige kompetencer som f.eks. jobcentre,
uddannelsesinstitutioner og lign.,
medarbejdernes indstilling til at lære sprog og adgang til muligheder for faglig opkvalificering af deres
sprogkompetencer.

Sproglige og kulturelle kompetencer i nabosproget er grundlæggende for et godt naboskab og nabosprogene
vil fortsat spille en væsentlig rolle i samarbejdet på tværs af den dansk tyske grænse. Det er derfor væsentligt
at alle niveauer og aktører påtager sig en aktiv rolle og gør en indsats for at fremme nabosprogene som en
naturlig del af livslang læring, både på arbejdsmarkedet og i form af den personlige dannelse.
Strategien vedr. livslang læring af dansk og tysk som nabosprog blev fremlagt KursKultur 2.0-projektets
styregruppe sprog på dens sidste møde d. 13.6.22 samt bevillingsudvalget KursKultur 2.0 den 16.06.22.
Anbefalinger fra disse møder indgår i den forliggende version. Strategien vil desuden blive præsenteret på
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tværs af programområdet og overfor Interreg mht. at opnå størst mulig synlighed. Ambitionen er, at strategien vil føre til nye initiativer og en fælles, tværsektorial indsats, som kan være med til at skabe bedre vilkår
for livslang læring af nabosprogene dansk og tysk.

1.2 Strategiens baggrund
Strategien er forankret i arbejdet i aktivitet 4.7, Livslang læring af nabosprogene, i arbejdspakken om dansk
og tysk som nabosprog i Interreg 5A-projektet KursKultur 2.0. I samarbejde med arbejdspakkens Advisory
Board sprog og Syddansk Universitet blev der i 2021 gennemført et tværgående seminar om livslang læring
af nabosproget1. Seminarets formål var at bidrage til erfaringsudveksling om best practice tilbud fra og til
virksomheder omkring bedre nabosprogskompetencer. Desuden skulle barrierer, der spænder ben for at
kunne tilegne sig nabosproget og konkrete behov for nye aktiviteter, identificeres med henblik på at udarbejde en handlingsstrategi.
Det er de strategiske overvejelser og drøftelser fra dette seminar samt input fra møderne i arbejdspakkens
Advisory Board sprog, der danner grundlaget for denne strategi. Advisory Board sprog har i deres arbejde i
projektet beskæftiget sig med både nabosprogenes status, mulighederne og motivationen for at lære
nabosprogene for alle aldersgrupper samt sprogenes status, muligheder og udfordringer ifm. livslang læring
af nabosprogene på arbejdsmarkedet.

1.3 Formål med strategien
Resultaterne fra arbejdet i aktivitet 4.7, Livslang læring af nabosprogene, viser, at der er behov for en ambitiøs nabosprogsindsats med fokus på både den strategisk-politiske og den praktiske side af arbejdet med
nabosprogene.
Sådan en indsats kræver inddragelse af og samarbejde mellem relevante aktører på alle niveauer for at sikre
og medvirke til en øget bevidsthed om, bedre anerkendelse af og større udbud af efter- og videreuddannelsestilbud: uddannelse og forskning, politik, administration og forvaltning, arbejdsmarkedet, medier samt den
danske og tyske befolkning og deres indstilling til at lære sprog.
Strategien har tre overordnede målsætninger:
1) At skabe en større bevidsthed om relevansen af livslang læring af nabosprogene som del af den arbejdsmæssige og faglige opkvalificering af medarbejdere.

1

Se https://www.kulturfokus.de/dk/blog/2021/06/22/behov-for-flere-medarbejdere-med-nabosprogskompetencer/. Der blev

udarbejdet en pressemeddelese i juni 2021, som bl.a. er grundlaget for en artikel i Der Nordschleswiger:
www.nordschleswiger.dk/de/gesellschaft-gesellschaft/strategie-fuer-lebenslanges-lernen-von-deutsch-und-daenisch
&
www.nordschleswiger.dk/de/daenemark-deutschland/lebenslanges-lernen-nachbarsprachen-deutsch-und-daenisch
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2) At øge interessen for livslang læring af nabosprogene både generelt hos befolkningen og specielt på arbejdsmarkedet (arbejdsgivere, arbejdstagere og andre aktører).
3) At opnå en anerkendelse af sprog- og kulturkompetencer i nabosprogene inden for efter- og videreuddannelsesområdet på lige fod med andre faglige kompetencer.

1.4 Et nyt Interreg-projekt om livslang læring af nabosprogene
Resultaterne fra arbejdet i KursKultur 2.0-projektet viser et stort behov for et nyt projekt med fokus på livslang læring af nabosprogene og som arbejder for, at det skal blive nemmere at opkvalificere sine sprogkompetencer i nabosproget gennem hele livet, især i grænseregionen.
For at kunne identificere relevante målsætninger for et nyt Interreg-projekt er det nødvendigt at vurdere,
hvilke indsatsområder er mest relevante. Denne strategi er et bud på, hvilke udfordringer kan løses i et lokalt,
grænseregionalt perspektiv.
Det grænseregionale perspektiv er afgørende for at kunne søge midler til arbejdet med Livslang læring af
nabosprogene dansk og tysk hos Interreg Deutschland-Danmark i den nye programmperiode (Interreg 6A).
Mulige tiltag:







Medlemmerne af Advisory Board sprog ønsker fortsætte sit arbejde med nabosprogene og der efterlyses
projekter, der kan løse udfordringerne
Styregruppen Sprog ønsker ligeledes at fortsætte sit arbejde i form af et videnscluster, hvor der vil blive
udviklet nye tiltag, undersøgt støttemuligheder mht. tiltrække finansiering for at omsætte de udviklede
tiltag. Livslang læring forventes at være et relevant emne i denne sammenhæng.
Regionskontoret kan være ansøger om og fungere som leadpartner i et Interreg-projekt om livslang
læring af nabosprogene dansk og tysk
Regionskontoret kunne indgå som koordinator, der kan stå for det administrative arbejde
Der bør tilstræbes bedre erfaringsudveksling og kommunikation om emnet blandt alle Interreg-projekter

2 Udfordringer og indsatsområder
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2.1 Samarbejde og netværk på tværs af sektorer og den dansk-tyske grænse
Inden for et område så komplekst som livslang læring af nabosprogene dansk og tysk (og andre sprog) er der
behov for et strategisk og operationelt partnerskab mellem aktører fra uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og det offentlige.2 Sådan et partnerskab og netværksdannelse mellem både lokale, regionale og nationale
danske og tyske partnere giver mulighed for at danne en samlet oversigt over eksisterende tiltag og en koordineret indsats mht. behov for nye tiltag. Deltagelse i internationale netværk og partnerskaber vil desuden
kunne give inspiration til både det strategiske arbejde og praksis3.
Det at styrke dansk og tysk som nabosprog er en fælles mission, der kræver handling fra både politisk niveau,
uddannelsesområdet, arbejdsgiverne samt arbejdstagerne på begge sider af grænsen. Det er igennem styrket
dialog mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, at der
kan sikres en sammenhæng mellem arbejdstagernes sprogkompetencer og virksomhedernes efterspørgsel
og behov.
Især i Danmark har man kunnet konstatere en større bevågenhed og fokus på fremmedsprogene i uddannelsessystemet. Der er dog fortsat behov for investering i nabosprogsundervisningen fra statens side ligesom i
Slesvig-Holsten, som bør udmøntes i samarbejde med et bredt udvalg af repræsentanter fra ovennævnte
aktører.
Mulige tiltag:







Styrke og fremme dialog mellem de enkelte aktører og niveauer, både nationalt og på tværs af den dansktyske grænse
Identificere generelle udfordringer og komme med løsningsforslag
Identificere, hvilke udfordringer kræver handling af hvilke aktører og på hvilke niveauer, dvs. politik, erhvervsliv, uddannelsessystem, arbejdstagere etc.
Identificere, hvilke udfordringer kræver særlige regionalt eller nationalt tilpassede tiltag og hvilke handlingsfelter profiterer af grænseoverskridende tiltag
Identificere særlige grænseoverskridende udfordringer og benspænd samt særlige fordele i grænseregionen som grundlag for grænseregionale løsninger
Bidrage til en større bevågenhed omkring relevansen af sprogkompetencer både i arbejdslivet og for den
personlige udvikling og dannelse

2.2 Nabosprogenes status
Flere undersøgelser bekræfter, at dansk og tysk har en lavstatus som fag i uddannelsessystemet. Børn og
unge mangler interesse for at lære nabosproget og en del forældre mener ikke, at sprogfag er relevante for

2

Se også den Midtjyske Strategi for Fremmedsprog: https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/den-midtjyskestrategi-for-fremmedsprog.pdf
3
Se oversigt over udvalgte eksisterende strategier inden for livslang læring af sprog i afsnit 3.
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deres børns uddannelse. Desuden mangler der både bevidsthed og viden hos de unge over karrieremulighederne på arbejdsmarkedet, når man kan nabosproget og kan begå sig sprogligt og kulturelt på begge sider af
den dansk-tyske grænse. Den herrskende negative opfattelse af sprog præges og bestyrkes af mediernes
omtale om lukninger af sprogstudier og få ansøgere til sprogfag.
For at opnå en større interesse for at lære nabosproget hos den unge befolkning er det nødvendigt at fortsætte og intensivere arbejdet med at forbedre nabosprogenes status og italesættelse hos forældre, i medierne og generelt hos befolkningen. Større interesse og mere positiv omtale vil medføre, at flere unge vælger
at lære nabosprogene i deres uddannelser.
Det konstateres, at både undersøgelser og mediernes fokus primært omfatter børn, unge og unge voksne.
Kun få undersøgelser beskæftiger sig med nabosprogenes status i konteksten af livslang læring af sprog. Da
sprogkurser ikke anerkendes som formel efter- og videreuddannelse, har livslang læring af nabosprogene
muligvis ingen nævneværdig relevans for voksne ud over overnævnte. I en travl hverdag fokusserer mange
arbejdstagere på efter- og videreuddannelse, som giver formelle kvalifikationer og livslang læring af nabosprog spiller derfor ingen rolle.
Her bør også arbejdsgiverenes, arbejdsmarkeds- og arbejdsgiverorganisationers rolle fremhæves. Selv om
der tales en del om nabosprogenes relevans, så følger der ikke altid tilsvarende handlinger med. Der er altså
en forskel på det, der bliver sagt, og det ansvar for at fx fremhæve – eller sågar kræve – relevante nabosprogskompetencer i stillingsopslag og give sine medarbejdere mulighed for sproglig opkvalificering.
Mulige tiltag:






Fortsættelse af arbejdet med at opnå en mere positiv omtale af nabosprogene og deres relevans i arbejdssammenhæng
Afklaring af nabosprogenes status i efter- og videreuddannelsessystemet
En større bevidsthed om de fordele, sprog- og kulturkompetencer giver i jobkontekst, f.eks. mere spændende arbejdsopgaver
Flere muligheder for at vedligeholde sprogkompetencer gennem hele livet.
Italesættelse af at arbejdsgivere, arbejdsmarkeds- og arbejdsgiverorganisationer også kan fremme nabosprogskompetencer ved at påtage sig et ansvar for at selv aktivt fremme nabosprog i deres virksomheder

2.3 Nabosprog i uddannelsessystemet
Nabosprogene dansk og tysk er udfordrede på flere fronter i uddannelsessystemet. Brobygningen mellem
uddannelsestrin, altså koordinering og kontinuitet i sprogfagene, fungerer ikke optimalt, især mellem folkeskole og ungdomsuddannelser, men også ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Noget tyder
også på, at det sproglige niveau er faldende, dvs. at eleverne forlader ungdomsuddannelserne uden tilstrækkelige sprogkompetencer til at kunne begå sig på nabosprogene i arbejdssammenhæng.
De lange videregående uddannelser i nabosprogene er overordnet opdelt i to gren. Den ene er uddannelse
af sprogeksperter med fokus på erhvervskommunikation, oversættelse og anden anvendelse af sprog. Den
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anden er målrettet mod uddannelse af lærere og har fokus på formidling af historie, kultur og sprog. Begge
gren er udfordret af, at de studerende ikke medbringer tilstrækkelige sprogkompetencer og kulturviden fra
ungdomsuddannelserne. Her er der behov for en sproglig opkvalificering. Især styrkelsen af de studerendes
sproglige kompetencer på læreruddannelsene anses for at være et nødvendigt anliggende for at sikre kvaliteten af færdiguddannede lærere i nabosprogene.
Det er desuden vigtigt at styrke den sproglige fødekæde ved at give flere muligheder for at lære nabosproget
fra en tidlig alder. Tidlig sprogundervisning kan bidrage til, at flere elever opnår et højt niveau tidligt i deres
uddannelsesforløbet og derved øge den sproglige talentmasse tydeligt.
For alle dem, der ikke læser sprog på de videregående uddannelser, er det sprogkompetencerne fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne, der danner grundlaget for livslang læring af nabosprogene. Uddannelsessystemet er derfor et vigtigt område, der indgår i samspil med andre handlingsfelter inden for livslang
læring.
Mulige tiltag:

















Kvalitetstjek af sprogundervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne
Bedre brobygning og koordinering mellem uddannelsestrin, især mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne
Løft af sprogkompetencerne hos eleverne på ungdomsuddannelserne
Større udbud af nabosprogene på ungdomsuddannelserne, også – og især – erhvervsuddannelserne
Øget brug af udveksling og ophold for kommende nabosprogslærere i nabolandet
Synliggøre og fremme muligheder, eksisterende og nye tilbud for sprogcertificeringer (Goethe, Sprachdiplom)
Fremme en anvendelsesorienteret tilgang til nabosproget ved at fokussere på praktisk kunnen frem for
teoretisk viden
Flere muligheder for at lære nabosproget fra en tidlig alder
Højne antallet af sprogundervisningstimer i folkeskolen
Højne antallet af modelskoler på tysk side med dansk i de første 4 skoleklasser
Tilbyde dansk på mellemtrinet på tysk side, så der ikke vil opstå en pause på flere år, hvor eleverne kan
lære dansk
Tilbyde nivaueopdelte klasser på tysk side, så eleverne kan lære dansk på deres respektive klassetrin og
ikke slået sammen med andre klassetrin (pga. valgfagskarakter)
Støtte eleverne i at gennemføre korte sproghold i nabolandet
Ansætte flere sproglærere
Styrke lærernes og elevernes kulturelle viden om og interesse for nabolandet
Erfaringsudveksling med samling af best-practice eksempler i andre lande, fx Svergie
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2.4 Nabosprog som tillægskompetence
Tre nyere danske undersøgelser peger på, at fremmedsprog som tillægskompetence ikke kun er en gevinst
for arbejdsgivere, men også giver medarbejdere fordele på arbejdsmarkedet4. Der skal satses mere på at
kunne opnå dobbeltkompetencer, så arbejdstagerne både har fagkompetencer inden for fx håndværksfagene men samtidig også sprogkompetencer.
Der kan konstateres en større fokus på at fremme sprog som tillægskompetence, bl.a. med tiltag som den
danske regerings ekstraordinære bevilling på Finansloven i 2021 til løft af tysk og fransk på de videregående
uddannelser i Danmark i perioden 2022-2024, herunder øremærkede midler til sprog som tillægskompetence. Her har universiteterne og professionshøjskolerne allerede igangsat forskellige former for udviklingsarbejde med det formål at målrettet kunne udbyde sprogkurser til studerende på ikke-sproglige studier.
Ud over disse tiltag, som er begrænset til de videregående uddannelser, er der behov for at sætte fokus på
sprog som en værdifuld tillægskompetence på andre uddannelsestrin ved at gennemføre pilotprojekter og
udvikle best-practice-forløb. Især på ungdomsuddannelserne, hvor samspillet mellem sprog og andre faglige
kvalifikationer udmøntes i elevernes afsluttende faglige og sproglige kompetencer, altså de sprogkompetencer, de tager med sig enten ud på arbejdsmarkedet eller på videregående uddannelser.
Mulige tiltag:





Krav om at sproglige kompetencer har nået et vist niveau efter endt ungdomsuddannelse
Udvikling af best-practice-forløb
Fokus på relevansen af sprogkompetencer i nabosproget som en relevant faglig tillægskompetence
Ændring af italesættelsen af sprogkompetencer som „tillægskompetencer“ hen mod en opfattelse af
nabosprogskompetencer som relevante faglige kvalifikationer på lige fod med andre faglige kompetencer.

2.5 Efter- og videreuddannelse i nabosprog
Sprogkurser bliver hverken i Danmark eller Schleswig-Holstein godtaget som regulære efteruddannelsestiltag. Dette betyder på den ene side, at sprog- og kulturkompetencer ikke anses for at være relevante i arbejdssammenhæng og medarbejdere derfor ikke kan opkvalificere deres sproglige kompetencer på samme
måde som andre jobrelevante kompetencer. På den anden side medfører det, at ledige ikke kan få bevilget
sprogkurser som kompetencegivende kurser. Kun i enkelte tilfælde kan man få sprogundervisning godkendt
som tillæg til andre fagligheder.

4

Undersøgelserne er fra 2020 og 2021, se https://ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-behov/gevinster-ved-fremmedsprog-som-tillaegskompetence/ og rapporten: https://ncff.dk/fileadmin/NCFF/Dokumenter/Faellesrapport_Sprog_som_tillaegkompetence_set_fra_et_medarbejderperspektiv.pdf. Flere relevante strategier, rapporter og
andre publikationer er tilgængelige her: https://projekter.au.dk/generationglobal/erhvervslivet/dokumenter
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Siden 2019 er der sket en markant stigning i antallet af tilflyttere fra Tyskland til Danmark, især til de
grænsenære regioner. Her er der øget behov for et konkret jordnært formidlingsarbejde mht. til sprog og
kultur i forbindelse med facilitering af bosætning af arbejdstagere fra nabolandet og deres familier. Tilflyttere
har et behov for sprogkurser med en nem adgang, en hurtig sprogindlæringsproces og i mange tilfælde mulighed for certificering. Dette gælder både for jobsøgende, for ansatte og for familiemedlemmer, der flytter
fra den anden side af grænsen.
Mulige tiltag:





Flere muligheder for at vedligeholde sprogkompetencer gennem hele livet.
Efteruddannelse i nabosprogene skal være anvendelsesorienteret, f.eks. ved at implementere nabosprogsdidaktiske metoder og tiltag for undervisningen og i nye undervisningsmaterialer
Udvikling af pilotprojekter og best-practice-forløb for livslang læring, fx let tilgængelig og overskuelig
sprogundervisning
Udvikling og implementering af modeller for kompetencegivende sprogkurser i stedet for kun at
se sprogkurser som et valgfrit (og selvbetalt) tillæg til andre fagligheder








Synliggøre og udbrede best practice eksempler fra virksomheder, der har (nemt) fungerende sprogtiltag
for sine medarbejdere
Udvikle og udarbejde praktiske og nemme løsninger for især smv’er til at implementere sprogtiltag for
sine medarbejdere
Tilbyde oplsyningsarbejde om muligheder for sproglige efter- og videreuddannelser til virksomheder og
deres medarbejdere
Certificering af nabosprogskompetencer
Inddragelse af alle fremmedsprog og ikke kun nabosprogene for at opnå en generel ændring af efter- og
videreuddannelsesstrukturer
Indsamling af viden om det sproglige niveau i nabosprogene for at kunne tilpasse sprogkurser til dette
niveau

2.6 Erhvervslivets behov for medarbejdere med nabosprogskompetencer
Der hersker efterhånden grundlæggende enighed om, at det kan betale sig for virksomheder med eksport til
nabolandet at have ansatte, der kan kommunikere på nabosproget.5 Engelsk rækker ikke hhv. ikke altid.
Der er – ikke kun i grænseregionen – mangel på medarbejdere, der har den rette kombination af fag- og
sprogkundskaber. Her er der tale om både korte og mellemlange uddannelser, især erhvervsuddannelser.

5

Se f.eks. Mette Fjord Sørensens præsentation fra møde i Advisory Board sprog den 10. juni 2021: https://www.kulturakademi.de/wp-content/uploads/2022/01/Praesentationer_-_Folien_-_Seminar_livslang_laering_-_Seminar_lebenlanges_Lernen_-_16.6.2021_KursKultur_2.0.pdf og en rapport fra SDU om behov for tysk og fransk i og til et arbejdsliv www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/idk/forskning/projekter/fremmedsprog
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Den aktuelle situation (2022) med arbejdskraftmangel i mange brancher, fx inden for hotel- og servicevirksomheder eller i teknologivirksomheder gør, at virksomheder prioriterer de efterspurgte fagkompetencer
højere end sprogkundskaber, selv om det fx inden for turisme, salg og service samt i pleje- og sundhedssektoren er afgørende, at medarbejderne kan nabosproget.
Mulige tiltag:





Hjælpe virksomheder, brancheorganisationer, institutioner, det offentlige osv. med at kommunikere
deres behov for sprogkompetncer ud
Opfordre virksomheder og andre arbejdsgivere til at italesætte behov for sprogkompetencer tydligere i
stillingsopslag – og det offentlige til at gå forrest med et godt eksempel
Opfordre arbejdsgivere til at sidestille sprogkompetencer med andre faglige kompetencer
Italesætte nødvendigheden for at give medarbejdere mulighed for at arbejde med at udvikle og
opkvalificere deres sprogkompetencer

2.7 Erhvervslivets bevidsthed om relevansen af nabosprog
I praksis prioriterer mange virksomheder medarbejdernes faglige kompetencer frem for sprogkompetencer.
Dette tyder på, at arbejdsgivere har for lidt fokus på og/eller viden om relevansen af at kunne nabosprog og
hvordan de kan efteruddanne deres nuværende medarbejdere, så deres sprogkompetencer holdes ved lige
og forbedres. Yderligere betyder en manglende bevidsthed om nabosprogenes relevans, at nabosprogskompetencer sjældent spiller en (afgørende) rolle ved rekruttering af nye medarbejdere. Det behov for fremmedsprog, især tysk, som regelmæssigt fremhæves af erhvervslivets brancheorganisationer genspejles ikke i stillingsopslag, heller ikke inden for de brancher, hvor især virksomheder og brancheorganisationer klager over
et behov for medarbejder, der kan nabosproget.
Mulige tiltag:


Italesættelse af behovet for nabosprogskompetencer i politisk og uddannelsespolitisk kontekst ved hjælp
af relevante akteure og organisationer på arbejdsmarkedet

3 Udvalg af andre strategier
Generelle sprogstrategier:



Sprogstrategi / Sprachstrategie der Region Sønderjylland-Schleswig: www.region.de/downloads/region/Sprogstrategi-SprachenstrategieSeptember2019.pdf?m=1569497345&.
Den Midtjyske Strategie for Fremmedsprog – Fremdsprachenstrategie der Region Mitteljütland:
www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/januar-21/midtjysk-strategi-for-fremmedsprogskal-sikre-fagenes-overlevelse/
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Strategi
for
styrkelse
af
fremmedsprog
i
uddannelsessystemet:
https://ufm.dk/publikationer/2017/strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet

Der findes en række nationale og internationale strategier og andre dokumenter som i forskellig grad beskæftiger sig med Livslang læring på sprogområdet:












Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland: https://bvnw.de/wp-content/uploads/2012/11/LEBENSLANGES-LERNEN.pdf
Strategie für lebenslanges Lernen – Deutschland: https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/lifelong-learning-strategy-31_de
Danmarks
strategi
for
livslang
læring:
http://static.uvm.dk/publikationer/2007/livslanglaering/hel.html
Livslang læring som begreb: https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/livslang-laering-sombegreb/
EU COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%
3ATOC
Skills and equality: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-workspeople/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rightsaction-plan/skills-and-equality_de
Empfehlung
des
Rates
zu
Schlüsselkompetenzen
für
lebenslanges
Lernen:
https://education.ec.europa.eu/de/empfehlung-des-rates-zu-schluesselkompetenzen-fuerlebenslanges-lernen
Rådets
henstilling
om
nøglekompetencer
for
livslang
læring:
https://education.ec.europa.eu/da/raadets-henstilling-om-noeglekompetencer-for-livslang-laering

