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Referat Netværksmøde i tidlig tysk 
Formål med møde: Videndeling, gensidig inspiration og informationer på tværs af skolerne. 
 

 
Dato 

 

 
17.januar 2019. Uge 3. 

Kl. 14.30 – 17.00 

 
Sted 

 

  
Vidensby Sønderborg (nye lokaler), Jyllandsgade 36  

 
Referent 

 

 
Kerstin Lehmann 

 

1. Præsentationsrunde, velkomst og bevægelse 

Lærere fra Nydam, Broager, Sønderskov, Lysabild, Rinkenæs og 3 lærerstuderende  

 

2. Nyt: 

 

- Materialer og gode links til tyskundervisningen fra regionskontoret  

til alle klassetrin. De kan både bestilles i fysisk form eller downloades her: 

http://www.kulturakademi.dk/sprog/ 

 

- Sang uden grænser* (0. – 2. klasse) – der er stadig mulighed for tilmelding for 

efterår 19, forår 20 og efterår 20. Projektet er et sang og  

Kontakt Annika Carstensen anca@region.dk ved interesse. 

Læs mere om projektet: http://www.kulturakademi.dk/graenseland/detalje/23/459/ 

 

- Der er kommet et nyt Hanna og Mikkel sanghæfte lavet til projektet Sang uden 

grænser– må gerne kopieres og bruges frit: 

http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/484/ 

Sangene ligger som lydfiler på tysk og på dansk her 

http://www.kulturakademi.de/grenzland/liedersammlung/ 

 

- Mulighed for museumsbesøg og udveksling med tyske skoler i De og Dk. Der er 

altid 2 museer der minder om hinanden der er partnere. (f.eks. Sønderborg og Gottorp 

Slot).http://www.kulturakademi.dk/stoettemuligheder/detalje/23/366/ 

 

 

 

http://www.kulturakademi.dk/sprog/
mailto:anca@region.dk
http://www.kulturakademi.dk/graenseland/detalje/23/459/
http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/484/
http://www.kulturakademi.de/grenzland/liedersammlung/
http://www.kulturakademi.dk/stoettemuligheder/detalje/23/366/
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- Adeline fra CFU i Haderslev kommer 1.4. kl.14.30 med tyskmaterialer og 

præsenterer dem (flest materialer til mellemtrin, lidt til udskoling).  

Adeline kommer også til inspirationsdagen den 2.juli på Humlehøjskolen. 

 

- Deutsch in Aktion (til mellemtrinnet) – forløbet kører for 5. og 6. klasse i foråret 19 

(februar og marts) og for 4.- 5. klasse i skoleåret 19/20. Booking kan ske på Global 

House hjemmeside, eller ved at sende en mail til kele@sonderborg.dk 

 

- Ny ansøgning til A.P.Møller Fonden er afsendt i sidste uge vedrørende et nyt / 

fortsat samarbejde mellem Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner i Tidlig Tysk. 

Et af de vigtigste punkter i ansøgningen er i fællesskab at udvikle nye materialer til 

den tidlige tyskundervisning. Mere info følger, hvis vi får godkendt ansøgningen. 

 

3. Bogkasse til tidlig tysk – systemer fra Tyskland (og et par danske også). 

Præsentation og arbejde i grupper med Meine Freunde und ich, Hallo Anna, Der 

grüne Max, m.fl.  

Der er 49 bøger i kassen fra indskolingen til mellemtrinnet. Bøgerne er egnet til børn 

uden tysk baggrund, men har meget forskellig opsætning og metodik. ’Hallo Anna’ 

virkede umiddelbart som et meget brugbart system for mange, da det arbejder med 

kommunikation og lyd/billeder – meget lidt tekst. 

Kassen kan lånes i 14 dage på linket her eller send en mail. 

 

4. Bordet rundt – inspiration (kort udgave denne gang pga. tid) 

 

Forløb til tidlig tysk udviklet med lærere (gentagelse fra sidst)  

https://tidligeresprogstart.ku.dk/tysk/ 

Husk også at se på engelsk materialet (fra 0. tysk er fra 5.) 

Bl.a. forløbet om ’The Gruffalo’ kan tages direkte med over i tyskfaget.  

(Der Grüfello / Grøflen)  

https://tidligeresprogstart.ku.dk/engelsk/forloeb-5/ 

 

Andre gode hjemmesider og links til materiale: 

Bøger 

http://www.verlagruhr.de/daz-grundwortschatz-spielerisch-ueben-und-festigen.html 

http://www.verlagruhr.de/30-x-daz-fuer-45-minuten-klasse-1-292.html 

 

https://ideenreise-blog.de/ 

 

          Conni Beck (Sønderskov Skolen) har fået et stipendium fra Goethe Instituttet til at  

          tage til Dresden i 14 dage i juli. Hun anbefaler varmt denne mulighed for et sprogbad  

mailto:kele@sonderborg.dk
https://docs.google.com/document/d/1n35nXRIHSdjJHgam7100LSQwLC4IPCluDh-MwCHI7_A/edit
https://tidligeresprogstart.ku.dk/tysk/
https://tidligeresprogstart.ku.dk/engelsk/forloeb-5/
http://www.verlagruhr.de/daz-grundwortschatz-spielerisch-ueben-und-festigen.html
http://www.verlagruhr.de/30-x-daz-fuer-45-minuten-klasse-1-292.html
https://ideenreise-blog.de/
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          og nye indtryk. 

 

5. Ønsker til inspirationsdagen? 

Jeg har kontakt med en del danske og tyske forlag og oplægsholdere til 

inspirationsdagen. 

Jacob Chammon nævnes som oplægsholder og han er kontaktet. Nærmere når 

dagens form er helt på plads. 

6. Næste møde er i efteråret 19  

 

Forslag til indhold: Videndeling 

 

Næste møde vil igen være med hovedvægten på nyheder og videndeling. 

 

 

Kerstin Lehmann kele@sonderborg.dk / 27 90 01 29 

mailto:kele@sonderborg.dk

