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Et spændende projektår med adskillige begivenheder og
aktiviteter er ved at slutte: det er tid til at se tilbage på året,
der gik, og hvad 2020 bringer.

V I DENS DELIN G T I L E T BÆR E DYGT I G
AR BEJDS MAR K E D
B2B – Virksomhedsbesøg hos GP JOULE
Det var et spændende B2B-virksomhedbesøg med fokus på
”personaleudvikling i landdistrikter”. Barbara Schüssler, HRansvarlig hos GP JOULE, fortalte åbent om deres udfordringer og
løsninger i virksomheden, der i dag har 300 ansatte - alene 100 i
Reußenköge/Nordfriesland. I sammenhæng med sikring af
faglært arbejdskraft, nævner hun som opskrift på succes deres retningslinjer, som blev udarbejdet i samarbejde med medarbejderne.
Disse sætter rammen for de overordnede arbejdsprocesser og
udviklingen hos GP JOULE. Medarbejderne sætter stor pris på
virksomhedskulturen hos GP JOULE, som også er grunden til adskillige opfordrede og uopfordrede ansøgninger der lander på HR-chefens bord hver dag.
Barbara Schüssler fortalte også, at den interne og eksterne kommunikation og brugen af forskellige kanaler i en
virksomhed er afgørende for integrationen af egne og fremtidige medarbejdere. Et andet vigtigt aspekt, som GP
JOULE har fokus på, er spørgsmålet om efteruddannelse.
Yderligere virksomhedsbesøg med emner som "generationsskifte", "lokale fødevarer" og "digitalisering" er allerede under planlægning.

Let´s think green: Dansk-tysk bæredygtighedskonference
Den 4. november deltog 75 deltagere fra hele grænseområdet i erhvervskonferencen i Tønder, hvor der var fokus på
den bæredygtige udvikling i den dansk-tyske grænseregion.
Indledningen og key-note for konferencen blev på underholdende vis fremført af ingen ringere end Lykke Friis. De
fremmødte lyttede opmærksomt, da tidligere Klima- og
Energiminister Lykke Friis fortalte om de politiske forhold
verden rundt, som ikke nødvendigvis arbejdede for mere
bæredygtighed, men at FN’s 17 verdensmål er med til at
samle verden om et fælles sprog og terminologi, som
ligeledes burde fremskynde fokus samt vilje til fælles projekter indenfor den bæredygtige udvikling.
Fire best-practice virksomheder fra Tyskland og Danmark fortalte om deres erfaringer med bæredygtighed.
Efterfølgende var der mulighed for at diskutere implementeringen af FN's verdensmål sammen med
oplægsholderne og eksperter fra forskellige institutioner.
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Logistik i onlinehandel – Information og virksomhedsbesøg
Onlinehandel er en god mulighed for afsætning af produkter til
udlandet for små og mellemstore virksomheder og fører dermed til
vækst. Men hvordan lagrer og transporterer jeg varerne mest
effektivt? Hvad skal man forholde sig til ved international handel?
Temaet for arrangementet "Logistik i onlinehandel" den
25. september var lagerstyring og logistikken omkring varen. Der
var oplæg fra en dansk virksomhed om erfaringerne med
opbygning af deres webshop. Deltagerne på dagen fik efterfølgende en rundvisning på virksomheden weidezaun.info. Dette
mødtes med stor interesse, og adskillige visitkort blev udvekslet.

Nye muligheder for tysk-dansk samarbejde på eksportmarkedet
På det tysk-danske eksportnetværk den 4. april var der konkret støtte og praktiske tips til virksomheder og
deres første eller næste skridt på det udenlandske marked.
Hertil deltog 60 deltagere fra virksomheder, nord og syd for grænsen, på Schackenborg Slot i Møgeltønder og
lyttede til de praktiske råd fra oplægsholderne. Der var enighed om, at kommunikation og netværk mellem de
to lande er alfa og omega. Dette støtter Tønder Kommune aktivt. „Vores mål er at samle potentielle grænseoverskridende samarbejdspartnere, for at lette hinandens adgang til eksport- og distributionskanaler på nye
markeder“, siger Carsten Borg, erhvervskonsulent i Tønder Erhvervsråd.

D I GITAL TRANSFOR M AT I ON I V I R KS O M HEDEN
Hellere dommedag end digitalisering?
Digitalisering er og betyder mange forskellige ting for mange
forskellige mennesker. Fælles for dem er, at de giver virksomheden
mulighed for at skaffe flere nye kunder, effektivisere processer og/
eller fastholde loyale kunder og samarbejdspartnere. Desværre er der
mange som har berøringsangst eller manglende viden. Ofte er det i
sidste ende, omsætningen det går ud over. Så truslen er reel nok. Når
samfundet og teknologien udvikler sig hurtigere end virksomhederne kan følge med, betyder det desværre tit, at små virksomheder
må lukke. I form af et online-spørgeskema har vi derfor undersøgt
den aktuelle status for virksomheders digitale formåen og -transformation i den dansk-tyske grænseregion. Ud
fra den indhentede viden vil vi i 2020 tilbyde gratis, behovsbaserede tilbud til små og mellemstore virksomheder.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte projektleder Jan J. Diers på telefon
(74 92 93 22) eller mail (jajdi@toender.dk).
Der var mange praktiske tips til interesserede SMV'er fra Interreg-regionen, da vi i foråret 2019 har gennemført
nogle workshops med emnet "DIY-videoer til virksomheder". Deltagerne fik redskaber til at kunne fremstille
deres egne små videoer til de sociale medier. Der var også mange gode råd til at skabe enkle, billige og korte
kvalitetsvideoer af høj kvalitet til f.eks. tiltrækning af elever, praktikanter og rekruttering af faglært arbejdskraft
og meget mere.
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Teknologisk innovation i grænseregionen
Specialister fra Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i
Sønderborg har som en del af Fit4Jobs@WaddenC foretaget en
undersøgelse i form af et spørgeskema, som omhandler de danske
og tyske virksomheders formåen indenfor teknisk innovation.
Videreudvikling af virksomheden, produkterne, produktionsapparatet og skabelsen af en attraktiv arbejdsplads har stor
betydning for udviklingen af en virksomhed. I løbet af det næste årti
vil vi have en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft i projektregionen. Innovativ udvikling af alle elementer og processer i en virksomhed kan hjælpe med at kvalificere
eksisterende arbejdskraft yderligere, men også til at tiltrække nye arbejdstagere. Resultaterne af undersøgelsen
er grundlag for nyetablerede innovationskurser. Kurserne er rettet mod entreprenører, ledere på alle
organisatoriske niveauer samt centrale medarbejdere i SMV'er. De lærer at indlede, styre og handle på innovative
processer.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Kari Kleine via
mail (klein@mci.sdu.dk).

MORG ENDAG E NS A R BE JD SK R A F T
Elever tænker #grenzenløs
Eleverne fra Berufliches Gymnasium Nordfriesland deltog i erhvervsrelaterede danske sprogkurser, som en del af F4J-projektet. De havde
mange spørgsmål som de ønskede at få svar på: Hvordan fungerer
det at studere i Danmark? Kan jeg som tysk student læse på Syddansk
Universitet? Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg bor i
Danmark?
Disse og mange flere spørgsmål blev besvaret af Per Boisen,
studievejleder ved SDU, og studenternes ambassadør Robin, som
læser økonomi og oprindeligt kommer fra Hamborg. En rundvisning
i Alsion's multifunktionelle bygning, samt et kig i fredagsbaren, gav et meget godt indtryk af, hvad studiebyen
Sønderborg har at byde på. Som afslutning gav Peter Hansen fra Regionskontor vigtige tips til, hvad man skal
være særlig opmærksom på, når man beslutter sig for at studere og/eller bo i Danmark. Elevernes interesse
var stor, og nogle kunne godt forestille sig at tage deres videregående uddannelse i Danmark

Studerende besøger virksomheder i region WaddenC
Hvor kan jeg som studerende finde en praktikplads eller min fremtidige arbejdsgiver? Den bedste måde at gøre
dette på, er nok at forlade universitetet og besøge det pulserende erhvervsliv. To ekskursioner har Wirtschaftsförderung Nordfriesland i samarbejde med Tønder Erhvervsråd organiseret.
Med en bus blev de 23 studerende fra SDU i Sønderborg kørt til to virksomheder: Benteler i Tønder og Breezer Aircraft i Nordfriesland. Her kunne de stille spørgsmål til virksomhederne og danne sig et indtryk af arbejdsmiljøet.
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I oktober besøgte studerende fra Europa-Universitetet i
Flensborg aluminiumselskabet Hydro, der opererer over
hele verden med knap 35.000 ansatte og som har deres
hovedkvarter i Tønder.
Derefter gik turen til den største online forhandler
af elektrisk hegnudstyr, Voss GmbH & Co. KG i Viöl
(Nordfriesland). De studerende blev imponeret over de
mange internationale kunder samt de forventede mål
for firmaet i Viöl. Derefter benyttede de studerende
lejligheden til, at stille adskillige spørgsmål til medarbejderne og udforskede deres egne fremtidsmuligheder i virksomheden.
Under turen lærte de studerende meget om WaddenC-regionen og havde lejlighed til at stille spørgsmål til
bosætningskonsulenterne fra Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland.

Unge tyskere vil lære dansk
Siden november 2018 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 arbejds- og
erhvervslivet. Busturene til nabolandet hjælper samtidigt eleverne med at lære det dansk-tyske erhvervsliv at
kende. Det er alt fra uddannelsesmuligheder til grænseoverskridende erhvervsmæssige perspektiver.

AR BEJDSTAG E R POT E NT I A LE – A R B EJDE HEN OV ER G R Æ N S EN
Coworking i grænseområdet
Moderne arbejdsform, væk fra faste mødetider og arbejdshverdagen
på kontoret – det var der mulighed for, at afprøve i september måned i
Nordfriesland. CoWorkLand blev placeret på markedspladsen i Süderlügum (tæt på den dansk-tyske grænse) fra den 2. til 30. september.
Der kunne lejes arbejdslokaler på halvdags-basis, mødelokale til smågrupper eller en arbejdsplads, som man deler med andre kreative
mennesker og som giver mulighed for sparring.
I Süderlügum skulle det mobile kontor primært tjene som et mødested
for det grænseoverskridende, dansk-tyske samarbejde. CoWorkLand
drives af Heinrich-Böll Stiftung og Fit4Jobs@WaddenC stod for selve opstillingen og et varieret program.
Nogle eksempler på begivenheder, der fandt sted i CoWorkLand er en tresproget international coworkingidéworkshop, en sketchnotes-workshop og en pitch-workshop, hvor det handlede om at præsentere ideer og
koncepter på en kort og overbevisende måde (at "pitche"). En engageret blogger fra Nordfriesland, #Deichdeern,
har desuden tilbudt internet-spørgetimer. Efter disse erfaringer undersøges nu, hvilket potentiale et grænseoverskridende CoWorkLand har. Vi vil følge op på det.
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#grenzenløsbarcamp19 – Iværksættere udvider deres horisont og netværk
Den 25. oktober løb Fit4Job@WaddenC's anden
Grenzenløs Barcamp af stablen. Denne gang på den
danske side af grænsen ved Mind Factory by ECCO i
Tønder. Der deltog omkring 60 personer, som var en god
blanding af danske og tyske iværksættere fra WaddenC
området. Sessionerne var en bred vifte af emner såsom
erfaringer og udfordringer som iværksætterne beskæftiger sig med. Alt lige fra mindfulness til FN's verdensmål
var på sessionskeamet.
Deltagerne havde mulighed for at informere sig om
faglige emner som individuelle softwareprogrammer, digitalisering og fremtidens iværksætter modeller.
Formålet med barcampen, at skabe nye kontakter, udveksle ideer og inspirere mennesker på tværs af
grænsen, blev fuldt ud nået. Sessionerne foregik nogle gange på dansk, andre gange på tysk. Dagen blev
afsluttet i fredagsBARen. Der arbejdes stadig videre på nogle sessionstemaer.

Mojn min nye yndlingsnabo
Hvad gør livet i Nordfriesland så specielt? Efter den danske model
har Wirtschaftsförderung Nordfriesland (WFG NF) etableret en
tilflytterservice for nye nordfrisere og ønsker således at yde et
bidrag til at sikre faglærte arbejdskraft i regionen. For at komme i
gang, blev der oprettet et separat menupunkt "For nye
nordfrisere" på hjemmesiden af Nordfrieslands imagekampagne
(www.moin-lieblingsland.de). Her kan du finde praktiske oplysninger,
om hvordan det er at arbejde, bo og leve i Nordfriesland.
Som en del af den nye tilflytterservice for Ny-nordfriesere blev det
månedlige møde ”Mojn nabo” lanceret. Tilbuddet er til dem, som
gerne vil lære nye mennesker i Nordfriesland at kende. Det kan være personer som lige er flyttet til
Nordfriesland eller personer som bare er på udkig efter nye kontakter i deres hjemmeområde.
Yderligere informationer på: www.moin-lieblingsland.de/neunordfriesen
Desuden er der blevet etableret et intensivt samarbejde mellem den danske og tyske bosætningskonsulent.
De har blandt andet optrådt sammen på messer i Danmark og Tyskland for at tiltrække kvalificeret
arbejdskraft til region WaddenC.
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D E NÆSTE S K R I DT I 2020:
 Marketing i nabolandet – Seminaret finder sted den 21. januar på NIC i Niebüll (DE). Målgruppe:
Turisme, restauration og oplevelsesbranchen
 Efteruddannelse – Fra januar 2020 tilbyder Tønder Handelskole kurser i ”Værtskab og service”,
”Turisme og markedsføring” og ”Ledelse og udvikling af innovative processer”. Mere her.
 Den digitale fremtid – Virksomheds værdier under forandring – Arrangementet finder sted den
4. februar i samarbejde med NordNetz Bildung på Husum Slot
 Dansk-tysk eksportnetværk – I 2020 forventes der afholdt to yderligere eksportnetværk-konferencer.
Denne gang i tæt samarbejde med Erhvervshus Sydjylland som planlægger en hel eksport uge. Der vil
foregå en eksport konference i Toftlund i første halvår samt en umiddelbart tæt på grænsen. Målgruppe
er virksomheder der producerer fysiske varer til den første, samt e-handels virksomheder til den
anden konference i efteråret.
 Interreg-karavanen kommer til Husum! – Vi ser frem til at støtte Interreg-teamet fra Kruså!
 2. Følgegruppemøde – I foråret inviterer vi jer til vores anden følgegruppemøde! Dato følger.
 Busture med kulturinfo – Arrangeres for elever og studerende på SDU og andre uddannelses-institutioner
som EUC, EUX og IBC.
 B2B-virksomhedsbesøg – Vi planlægger flere B2B-virksomhedsbesøg hos danske og tyske virksomheder
med spændende og aktuelle, specifikke temaer.
 #grenzenløsbarcamp20 – Den næste Grenzenløs Barcamp forventes at finde sted i Tyskland i november
2020.
 Tiden flyver! – Sæt allerede kryds i kalenderen til vores afslutningskonference den 15./16.12.2020!

B ESØG OS PÅ …
 www.f4j.dk/de
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 auf Facebook!
Du er aktiv 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
F4J er også 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
Fit4Jobs@WaddenC er finanseret af Interreg Deutschland-Danmark med
midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om
Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

