Året der gik - 2018!
Fit4Jobs@WaddenC – Startskuddet har lydt!
Det var en begivenhedsrig dag, da projektet Fit4Jobs@WaddenC den 29. august 2018 blev skudt i gang
på Bjerremark Kursuscenter i Tønder. Med mere end 60 deltagere var det store mødelokale godt fyldt op.
Projektpartnere, netværkspartnere, virksomheder og andre interesserede mødte op til en informationsrig
dag. Dagen startede med den officielle underskrivelse af partnerskabsaftalen af projektpartnerne Tønder
Kommune, Kreis Nordfriesland, Wirtschaftsförderung Nordfriesland, Syddansk Universitet og Tønder
Handelsskole. Formiddagen fortsatte med faglige informationer om projektets forskellige aktiviteter, der
fokuserer på den videre udvikling af det grænseoverskridende økonomiske samarbejdsområde TønderNordfriesland med især henblik på økonomi og erhvervsliv, morgendagens arbejdskraft og tilflyttere.

Informationer om tilbud og aktiviteter fra F4J
Branchemøde i historisk flotte rammer!
På Schackenborg Slot blev der den 05. oktober udvekslet informationer, erfaringer og kontakter mellem
tyske - og danske brancheorganisationer. Repræsentanterne for 16 foreninger og organisationer lyttede
bl.a. til Carsten Borg fra House of Exporters, som påpegede de forskelle og ligheder, som tyske og
danske organisationer har i det økonomiske landskab og arbejdslivet. Fokus var på de
grænseoverskridende udvekslinger mellem deltagerne. Hvad tilbyder min organisation? Hvad søger min
organisation? Hvordan kan vi arbejde sammen? Deltagerne havde mange forslag og ideer til fremtidige
initiativer med i bagagen.
Hvis du vil med næste gang, der afholdes et branchemøde, bedes du kontakte Carsten Borg:
carbor@toender.dk

De første skridt til at sikre faglært arbejdskraft
Investeringen i grundig oplæring af nye medarbejdere betaler sig - det var det vigtigste budskab i
arrangementet "Velkommen om bord”, som blev afholdt den 06. november på slottet ved Husum.
Arrangementet blev organiseret i samarbejde med netværkspartneren NordNetz Bildung.
90 deltagere mødte interesserede op til emnet "God indøvelse- og oplæring", dvs. at bringe nye
medarbejdere godt om bord. Den rigtige inddragelse og oplæring af nye medarbejdere er det første
vigtige skridt i sikring af faglært arbejdskraft, hvilket blev gjort klart under arrangementet. Til faglært
arbejdssikring bidrager også eksperterne fra NordNetz Bildung med
gratis rådgivning og den planlagte bosætningsservice i Nordfriesland,
som er en del af 4J’s aktiviteter.
I slutningen af arrangementet fik alle deltagere en udgave af
vejlednings-brochuren "Velkommen om bord". Brochuren findes både
på dansk og tysk. Du kan downloade den på vores hjemmeside, eller
du kan kontakte os, og vi sender et fysisk eksemplar.

Det første dansk-tyske barcamp ved vestkysten
Fra robot-menneskelig interaktion til stereotypetænkning – med en bred vifte af emner startede den
første dansk-tyske #Grenzenløs barcamp på GreenTec-Campus i Enge-Sande(DE).
Af de 75 deltagere kom omkring en tredjedel fra Danmark. Freelancere og iværksættere, forsknings- og
uddannelsesinstitutioner samt erhvervsfremmeorganisationer fra grænseregionen var til stede.
Deltagerne kunne blive klogere på faglige emner som cowork-spaces, innovationsstrategier og
elektromobilitet. Desuden var der mulighed for at deltage aktivt i diskussioner om nedbrydning af
fordomme for kulturelle forskelle eller om Work Life Design - nogle gange foregik det på dansk, andre
gange på tysk. Det handlede om at få nye kontakter og udveksle ideer, som bl.a. blev indfanget og
dokumenteret på en kreativ måde. Den næste F4J-barcamp i 2019 finder sted på dansk side.
Her kan du få et indblik i dette års Barcamp: https://youtu.be/tfNmRPnus4E

Morgendagens arbejdskraft
Elever over grænsen
11 elever og 2 lærer fra Tønder Handelsskole var fra den 13. til 15. november på ekskursion i
Nordfriesland. Første stop på turen var Backensholzer ostemejeri i Oster-Ohrstedt. Thilo MetzgerPetersen fortalte bl.a. om deres distributionskanaler, historien bag deres organisation, og om hvordan de
sikrer sig, at de driver en bæredygtig forretning.
Dag 2 var dedikeret til turisme, der også er en del af elevernes projektarbejde. Borgmesteren fra St.
Peter-Ording, Rainer Balsmeier, imponerede med sit oplæg, om den positive udvikling af turismen. I løbet
af de sidste 20 år er bl.a. antallet af arbejdspladser og omsætningen, i kommunen med kun 4.000
borgere, konstant steget. Én af grundene dertil er den 10 km lange sandstrand, som St. Peter-Ording er
kendt for. For at fremtidssikre den positive udvikling arbejder StrandGut Resort på et nyt og innovativt
koncept. Lederen for resortet, Karsten Werner, informerede om, hvad der ligger til grunde for det nye
koncept og inviterede eleverne på en rundvisning, som blev afsluttet med frokost på hotellets restaurant
”Deichkind”.

Unge tyskere vil lære dansk
Siden november er der, på erhvervsskolen i Niebüll, blevet afholdt danske
sprogkurser for elever og lærlinge fra erhvervsskolen. Eleverne kan
frivilligt deltage i certificeret sprogundervisning med fokus på arbejdsog erhvervslivet. Ekskursioner til nabolandet hjælper samtidigt
eleverne med at lære det tysk-danske erhvervsliv at kende. Det er alt
fra uddannelsesmuligheder til grænseoverskridende erhvervsmæssige
perspektiver.

Besøg os på:
Vores hjemmeside – www.f4j.dk/de
Samtidig med vores Kick-off blev også den officielle hjemmeside for projektet præsenteret og
offentliggjort. På hjemmesiden finder du bl.a. generel information om F4J-projektet, og hvilke
tilbud og aktiviteter projektet indeholder. Desuden finder du de seneste nyheder, så du altid er ajour.
Endvidere finder du kontaktoplysningerne på relevante kontaktpersoner i projektet. Besøg os på
www.f4j.de eller www.f4j.dk!

Fit4Jobs at WaddenC på Facebook
Besøg os på Facebook og giv os et like, hvis du fremover også vil følge med i projektets
aktiviteter og få dugfriske nyheder. Du er velkommen til at dele F4J-siden og til invitere venner og
bekendte til også at følge vores side. På Facebook hedder vi "Fit4Jobs at WaddenC", eller klik her og du
vil komme direkte til vores FB-side.

#fit4jobsatwaddenc
Som noget nyt er F4J også kommet på Instagram (fit4jobsatwaddenc). Her bliver der delt
øjebliksbilleder, og du får et indtryk af vores arbejde med F4J. Her er du også velkommen til at
følge os og dermed projektets udvikling og udførelse.
Gør brug af vores hashtags: #f4j #fit4jobsatwaddenc #grenzenløs #eu #interreg

De næste skridt i 2019:
-

Digitalisering – I januar mødes tyske og danske digitaliseringseksperter, for at diskutere status
quo inden for digitalisering i grænseregionen. På længere sigt er der fokus på spørgsmålet: Hvilke
digitaliseringsemner, chancer og muligheder, der kan udledes for udviklingen af landdistrikterne
på tværs af grænserne?

-

Videreuddannelse - Tønder Handelsskole tilbyder kurser om emnerne ”local foods”, ”turisme”
og ”den innovative virksomhed”.

-

Ekskursioner – Ekskursioner arrangeres for elever og studerende på SDU og andre
uddannelsesinstitutioner.

-

1. Følgegruppemøde – I foråret inviterer vi jer til vores første følgegruppemøde! Dato følger.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

