Pressemeddelelse
Tønder, den 12.12.2018

Fit4Jobs@WaddenC inviterer til en ikke-konference
- Nytækning, udveksling & impulser
Barcamp til virksomheder og uddannelsesinstitutioner i den dansk-tyske vestkystregion
Enge-Sande/ Husum/ Tønder – Én fælles region med livlig erhvervs- og kulturliv, hvor grænsen ikke har nogen
betydning og som er attraktiv for faglært arbejdskraft – med dette mål for øje etablerede Tønder Kommune i tæt
samarbejde med Wirtschaftsförderung Nordfriesland (WFG NF) det EU-finansierede Interreg-projekt
„Fit4Jobs@WaddenC“. Yderligere projektpartner i projektet er Tønder Handelsskole, Kreis Nordfriesland og Syddansk
Universitet – Mads Clausen Institut. For at udvikle ideer til at øge det gode samarbejde i fælles regionen, inviterede
Fit4Jobs@WaddenC virksomheder og institutioner fra regionen til at deltage i "grenzenløs barcamp 2018" på
GreenTec-Campus i Enge-Sande.
De 75 deltagere, hvor af omkring en tredjedel kom fra Danmark, diskuterede på dansk, tysk eller engelsk om bl.a.
forandringen af arbejdshverdagen igennem digitalisering. Det uformelle barcamp-format skabte dagens rammer:
Dagen startede ud med at alle kunne bidrage med deres ideer til en "session" i form af et foredrag, en spørgerunde
eller en diskussion. Herved blev der udarbejdet dagsprogram, hvor deltagerne selv kunne bestemmer i hvilke
sessioner de ville deltage i.
Typisk dansk eller typisk tysk? I sessionen som dagens moderator Inga Wiele (gezeitenraum GbR fra St. Peter-Ording)
og Carolin Kühn fra turistinformationen i Friedrichstadt afholdte, sad deltagerne sammen i grupper og skitserede
såkaldte persona om „Jette“ og „Werner“ – dette er et værktøj i forbindelse med kommunikationsmetoden ”Design
Thinking”, som medvirker til at øge indlevelsesevnen overfor kunder eller samarbejdspartnere.
„Kreativitet og innovation fungerer kun uden grænser. Begge ting er vigtige i det moderne arbejdsliv. Med projektet
Fit4Jobs@WaddenC ønsker vi at bringe virksomheder sammen med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, på begge
sider af grænsen, og således styrke disse færdigheder.” Forklarer projektleder for Fit4Jobs@WaddenC Janne Nørgaard
Hansen.
Sessionen som blev afholdt af Wirtschaftsförderung Nordfriesland fokuserede på samarbejdet mellem
uddannelsesinstitutioner, praktikophold og udveksling af elever, lærlinge og lærere på tværs af grænsen.
Diana Wieben, konsulent hos WFG NF og Julia Deidert – som står for initiativet ”Praktikum Westküste” – fik aftalt med
Anette Okholm fra Tønder Handelsskole at etablere et "grenzenløs" udvekslingsophold for elever.
Ali Malik fra Mads Clausen Institut på Syddansk Universitet fortalte om anvendelsesområdet Menneske-robotinteraktion. Kollegaen Anders Rævdal præsenterede Hackathon, som et format for innovationskonkurrencer. Indenfor
48 timer bør en gruppe studerende finde løsningen på et problem og derefter præsentere det - en god måde for
virksomhederne at indsamle kreative ideer i samarbejde med universiteter.
Andre, som Nordfrieslands Kreispräsident Heinz Maurus og Henrik Frandsen, Borgmester i Tønder Kommune, brugte
grenzenløs barcampen til at få talt sammen eller kørte med en selvkørende elektrisk bus på GreenTec-Campus.
Dagmar Jensen, som i WFG NF er ansvarlig for Interreg-projektet Fit4Jobs@WaddenC opsummerede: „Vi skaber
netværk mellem potentielle arbejdstagere og virksomhederne i regionen. En barcamp er en god lejlighed til at
udveksle synspunkter på lige fod.”

FAKTABOKS
Fit4jobs@WaddenC er et EU-støttet interregionalt arbejdsmarkedsprojekt med et samlet budget på 15
millioner kroner
Projektpartnere er:
- Tønder Kommune
- Kreis Nordfriesland med erhvervsskoler fra amtet
- Tønder Handelsskole
- Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland
Derudover er der tilknyttet over 40 netværkspartnere fra både den danske og den tyske side af grænsen.
Projektet startede i marts 2018 og afsluttes i februar 2021.
Læs mere på: www.f4j.dk
For mere informationer kontakt: Projektleder Janne Nørgaard Hansen, janh3@toender.dk
Erhvervs- og udviklingsdirektør: Lene Grønning, legr@toender.dk
Billeder:
Billedkilde: Sina Clorius fra WFG-NF

Præsentation af barcamp-formatet – Moderator: Inga Wiele (gezeitenraum GbR fra St. Peter-Ording)

Velkomst ved (fra venstre) Dagmar Jensen(WFG-NF), Janne Nørgaard Hansen(Tønder Kommune), Inga Wiele
(gezeitenraum GbR) og Anne-Sofie Dideriksen(Mindfactory by ECCO)

Session af Tønder Handelsskolen, som leder efter nye kontakter til deres projekt ”Uddannelse og Bildung”.
Til venstre Anne-Sofie Dideriksen(Mindfactory by ECCO) og til højre Anette Okholm (Tønder Handelsskolen)

