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Milliongave til tyskundervisning
Regeringen og alle Folketingets partier er 
blevet enige om at afsætte 40 millioner 
kroner til at styrke tysk og fransk som 
fremmedsprog.

Martin Skov Poulsen
maspo@jfmedier.dk

marks største eksportmarked
næstefter USA, og Danfoss
har med vores store tilstede-
værelse i grænseregionen stor
gavn af at kunne tiltrække og
integrere kolleger på tværs af
grænsen. Så der er og vil fort-
sat være et stærkt behov for
især gode tyskkundskaber
bredt i vores organisation, si-
ger Sandra Bertelsen, der er
HR-chef for Danfoss i Nord-
europa.

blandt andet gå til flere un-
dervisningstimer til stude-
rende i tysk og fransk på uni-
versiteterne, intensive sprog-
forløb til lærerstuderende på
professionshøjskolerne, og
flere praktikforløb i Tyskland
og Frankrig.
På professionshøjskolen

UC Syd er man ovenud til-
freds med Christiansborgs
beslutning om at styrke tysk
og fransk som fremmed-
sprog.
- Det er i den grad

kærkomment. Aftalen er en
lille dråbe vand på en tør
sten. Det er tiltrængt, siger
rektor Alexander von Oettin-
gen.

Samarbejde over grænsen
Den syd- og sønderjyske pro-
fessionshøjskole uddanner
cirka 50 tysklærere om året
på de to uddannelsessteder i
henholdsvis Haderslev og Es-
bjerg. Dermed uddanner UC
Syd cirka en fjerdedel af alle
nye danske tysklærere.
Det er endnu uvist, hvor

stor en andel af de 40 millio-
ner kroner, der kommer ind
på UC Syds bankkonto, men
rektor Alexander von Oettin-
gen har nok af idéer til, hvad
pengene kan bruges til. I sid-
ste ende drejer det sig om at
gøre tysk til et mere attraktivt

SPROG: Sprechen Sie Deutsch?
De fleste danskere kan forstå
det kortfattede spørgsmål,
men især i de yngre alders-
grupper kniber det med at
svare fyldestgørende tilbage
på tysk.
Engelsk er blevet det altdo-

minerende fremmedsprog i
Danmark, men regeringen og
alle Folketingets partier giver
nu tysk og fransk en vitami-
nindsprøjtning i form af 40
millioner kroner, der skal gå
til en række initiativer på uni-
versiteter og læreruddannel-
ser.
- Sprog åbner døre til an-

dre kulturer og har stor be-
tydning for vores samhandel
med andre lande. Især sprog
i lande tættest på os er vigti-
ge, og Tyskland er en helt af-
gørende samarbejdspartner.
Vi har brug for dygtige sprog-
lærere i folkeskolerne og på
gymnasierne, og erhvervsli-
vet har brug for medarbejde-
re, der mestrer fremmed-
sprog og forstår de kulturelle
koder, siger uddannelses- og
forskningsminister, Jesper Pe-
tersen (S).
De 40 millioner kroner skal

fag, der bliver valgt af flere læ-
rerstuderende.
- Vi vil gerne lave flere stra-

tegiske samarbejder med ty-
ske uddannelser. Der har vi
en fordelagtig position i og
med, at vi ligger i grænselan-
det. Vi overvejer blandt andet
at lave et samarbejde med
jordemoderuddannelsen i
Husum i Sydslesvig, siger Ale-
xander von Oettingen.
Han ser også gerne UC Syd

sende flere studerende på
praktikophold i Tyskland.
- Vi skal udnytte det, at vi

er tæt på Tyskland til at lave
flere praktik- og udvekslings-
ophold. Også gerne flere op-
hold af kortere varighed. Det
er noget vores studerende ef-
terspørger. Ikke alle kan eller
vil være på udveksling i et
halvt eller et helt år, siger Ale-
xander von Oettingen.
Godt og vel 12 procent af

de lærerstuderende på UC
Syds to læreruddannelser har
tysk statsborgerskab. Det dre-
jer sig overvejende om stude-
rende fra det danske mindre-
tal i Sydslesvig, men også i
mindre grad "almindelige"
tyske statsborgere, der som
oftest tager den internationa-
le læreruddannelse i Dan-
mark.
Alexander von Oettingen,

der selv har rødder i det dan-
ske mindretal i Sydslesvig, vil
gerne udnytte, at UC Syd har
en stor andel af tysktalende
studerende.
- Vi vil gerne tiltrække end-

nu flere tyske studerende. De
har en positiv afsmittende ef-
fekt på vores danske stude-

UC Syds rektor, Alexander von Oettingen, hilser den politiske aftale vel-
kommen, og han ser mange muligheder for at få et øget fokus på tysk. 
Foto: Arkiv

rendes tyskkundskaber. Og vi
vil gerne have dem til at blive
i Danmark, så de kan komme
ud på danske skoler og un-
dervise. Det vil give undervis-
ningen i tysk ude på folkesko-
lerne et kæmpe løft. Og det er
der brug. Det er svært for fol-
keskolerne at få nok kompe-
tente lærere i tysk, siger han.

Kun et første skridt
UC Syd samarbejder allerede
med den tyske kulturinstitu-
tion Goethe-Institut. Det
samarbejde ser Alexander
von Oettingen gerne udvidet.
Han ser også gerne, at der bli-
ver oprettet nye sprogcaféer
på UC Syd, hvor danske folke-
skolelærere løbende kan
komme ind og arbejde med
tysk.
De borgerlige partier har

længe kæmpet for at få mere
opmærksomhed på tysk og
fransk. Derfor hilser Venstres
uddannelsesordfører Ulla
Tørnæs også aftalen velkom-
men. Men hun understreger,

at de 40 millioner kroner kun
er et engangsbeløb, som ikke
bør stå alene.
- Det er en god start, men

vi er ikke i mål. Der er for ek-
sempel i aftalen ikke taget di-
rekte højde for folkeskoler og
gymnasier. Det største og
mest presserende problem
på det her område er, at man-
ge sproglærere snart går på
pension. Så derfor skal der ses
på folkeskoler og gymnasier
som det næste, siger Ulla Tør-
næs.
Hos Danfoss, der er en af

Danmarks største eks-
portvirksomheder, hilser
man også den politiske afta-
le velkommen.
- Når du møder samar-

bejdspartnere, kunder og in-
teressenter med det sprog, de
taler, så er det nemmere og
hurtigere at få en god kon-
takt. Så det er afgørende for
os, at vi har kolleger, som ud
over engelsk, som er vores
koncernsprog, også taler tysk
og fransk. Tyskland er Dan-

FAKTA
PENGE TIL 
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FORSKNINGSMINISTERIET

De 40 millioner kroner skal 
gå til:

Kilde: Uddannelses- og 
Forskningsministeriet

Flere undervisningstimer 
til studerende på tysk og 
fransk på universiteterne.

●

Intensive sprogforløb til 
lærerstuderende med tysk 
og fransk som undervis-
ningsfag.

●

At flere lærerstuderende 
kan komme i praktik i tysk- 
og fransktalende lande.

●

At flere kandidatstuderen-
de på ikke-sproguddannel-
ser kan tilbydes særlige for-
løb, hvor de kan få styrket 
deres sprogkompetencer.

●

Trods advarsel om Grindsted-forurening
lod kommune havevandinger fortsætte i 10 år
Billund Kommune har i 10 år vidst, at 
forurening fra Grindstedværket kan bevæge 
sig ind under boligområde, men har tilladt 
private vandboringer indtil i år.

Citathistorie udvalgt af 
redaktionen

det" af stoffer fra Grindsted-
forureningen i boringen fra
2011 i Sydbyen "større vægt".
Hos Region Syddanmark

mener man ikke, at forure-
ningen fra lossepladsen er til
fare for Grindsted-borgernes
sundhed til trods for de man-
ge private haveboringer i Syd-
byen.
I et skriftligt svar til Infor-

mation oplyser regionen, at
den kraftigste del af forure-
ningen findes i 20-30 meters
dybde, mens den typiske pri-
vate havevandsboring angi-
veligt stikker omkring otte
meter ned i jorden.
- Det var og er vores vurde-

ring, at fanen (forureningen,
red.), uanset retning og ud-
bredelse, ikke udgør nogen ri-
siko for menneskers sundhed
eller drikkevand, udtaler Jørn
K. Pedersen, som er civilinge-
niør i regionen.

sportsbaner i området Sydby-
en i Grindsted, var det først i
sommer, at Billund Kommu-
ne reagerede og indførte en
anbefaling om at stoppe de
over 100 private vandborin-
ger til havevanding, som tal
fra GEUS viser, at der findes i
området.
Med en privat boring er

man sin egen vandleveran-
dør frem for at få leveret fra
eksempelvis et vandværk.
Anbefalingen om borings-
stoppet skete, efter at en un-
dersøgelse fra 2020 viste fund
af stoffer fra Grindsted-foru-
reningen i målinger tæt på
Sydbyen.

GRINDSTED: Hundredvis af bor-
gere i et område af Grindsted
kan i adskillige år have van-
det deres græsplæner og køk-
kenhaver med vand, som po-
tentielt er forurenet af Grind-
stedværket. Forureningen be-
står af en lang række giftige
stoffer såsom det kræftfrem-
kaldende vinylklorid.
Det skriver Information.
Selvom rapporter i årtier

har advaret om, at forurenin-
gen kunne løbe ind under
private haver, skoler og

Professor i toksikologi ved
Københavns Universitet Lis-
beth E. Knudsen vurderer, at
det i værste fald kan betyde,
at mange borgere kan have
vandet deres haver med foru-
renet vand.
- Det afhænger selvfølgelig

af, hvad de bruger vandet til.
Men hvis de for eksempel
dyrker grøntsager, er det ikke
godt. De bruger vel havevan-
det til at vande grøntsagerne,
og det løber så ned i jorden
og bliver optaget i grøntsa-
gerne, siger hun til mediet.
I 2010 stod en af Danmarks

førende eksperter i forure-
ning, professor ved DTU Poul
Løgstrup Bjerg, sammen kol-
legaen Peter Kjeldsen bag en
undersøgelse. Her var vurde-
ringen, at forureningen fra
Grindsteds gamle losseplads,
hvor Grindstedværket har
dumpet tusindvis af ton af-
fald og slam, havde direkte

kurs mod boligkvartererne i
Sydbyen. I 2011 blev den vur-
dering bekræftet af en vand-
boring i Sydbyen, blot en ki-
lometer fra lossepladsen, som
gjorde fund af giftstoffer, der
kan relateres til Grindsted-
værket.
Poul Løgstrup Bjergs rap-

port blev udarbejdet for Re-
gion Syddanmark, men var
også tilgængelig for Billund
Kommune. Professoren un-
drer sig over, at udmeldingen
om boringsstop først kom-
mer nu.
- Jeg kan se jo, at vores bud

på forureningens bevægelse
fra 2010 flugter godt med den
anbefaling for boringsstop,
som kommunen nu har ind-
ført, siger han til Information.
Selv understreger han, at

han "aldrig" ville have brugt
sin egen vandboring, hvis
han boede i Grindsted.
På spørgsmålet om, hvor-

for Billund Kommune ikke
reagerede på DTU-rapporten
fra 2010, oplyser kommunen
i et skriftligt svar til avisen, at
det er kommunens vurde-
ring, at kommunen har for-
holdt sig til en såkaldt grund-
vandsmodel om forurenin-
gens bevægelse, som Region
Syddanmark fik udarbejdet i
2016 af virksomheden
Alectia.

Region: Forurening ikke til 
fare
Her var konklusionen, at
forureningen lige bevæger sig
uden om Sydbyen. I en sær-
skilt analyse til rapporten
blev det dog anerkendt, at
boringen i Sydbyen fra 2011,
som viste spor af Grindsted-
forureningen, taler mod
2016-modellen.
Ifølge Billund Kommune

tillagde man "på daværende
tidspunkt" ikke "enkeltfun-


