
 
 

 
 

 
 

Nyt dansk-tysk samarbejde mod mangel på kompetencer til den grønne omstilling 

Under ledelse af EUC Syd, går seks erhvervsskoler, en professionshøjskole og et universitet sammen om at 

styrke et mere grønt og bæredygtigt ”mindset” blandt skoler, elever og studerende, regionale 

virksomheder samt borgere. Målet er at bidrage til kvalificeret arbejdskraft i den grønne sektor, hvilket 

er et fælles behov på begge sider af den dansk-tyske grænse.  

Den grønne omstilling øger manglen på faglært arbejdskraft på begge sider af grænsen. Partnerkredsen, 

som står bag det nye projekt, har fundet ud af, at virksomheder ser det som skolernes opgave at udvikle 

”grønne” kompetencer hos eleverne. Der er både behov for at øge viden og færdighederne, men især også 

for at ændre folks mindset inden for grøn omstilling.  

Projektet, kaldet GerDa, skal styrke erhvervsuddannelsernes mulighed for at uddanne den kvalificerede 

arbejdskraft, som virksomhederne har brug for til at kunne træffe de nødvendige bæredygtige valg bl.a. for 

at kunne opfylde de øgede EU-krav inden for grøn omstilling 

”Et vigtigt omdrejningspunkt for projektet er opkvalificering af både ledelse, undervisere og 

det øvrige personale på skolerne, så de får en fælles viden og forståelse for behovet for den grønne 

omstilling. Det er skønt at se, at partnerne arbejder sammen på tværs af grænsen for at imødekomme 

grænseregionens fælles udfordringer og udnytter hinandens styrker,” siger Jens Wistoft, medlem af 

regionsrådet i Region Syddanmark og dansk formand for Interreg-udvalget. 

På begge sider af grænsen flytter de unge til større byer og den nødvendige arbejdskraft mangler. Det 

skaber øget behov for uddannelse og mobilitet, geografisk og mht. jobfunktioner. Ser borgerne muligheder 

i et grænseoverskridende faglært jobmarked bliver det mere attraktivt at blive og gennemføre en faglært 

uddannelse, og så kan arbejdsmarkedet i grænselandet bedre lykkes med at rekruttere faglærte til den 

grønne omstilling. 

”Den grønne omstilling kræver efteruddannelse. Styrket fagligt, sprogligt og kulturelt 

kendskab til hinanden kan bidrage til større mobilitet af arbejdskraft nord- og syd for grænsen og gøre det 

lettere at tiltrække den nødvendige arbejdskraft,” siger Simone Lange, overborgmester i Flensborg og tysk 

formand for Interreg-udvalget. 

De endelige resultater fra GerDa-projektet er synlige bæredygtige skoler, konkrete handlingsplaner og 

strategier, nye uddannelsestilbud, gennemførte efteruddannelsesforløb på skoler og i virksomheder, 

elevaktiviteter og tværgående lærersamarbejde. 

Et stærkt partnerskab og millioner fra EU 

GerDa-projektet bygger på et stærkt partnerskab mellem bl.a. EUC Syd, IBC Kolding og Fredericia 

Maskinmesterskole på dansk side samt Europäische Universität Flensburg, Eckener Schule Flensburg og 

flere andre på tysk side.  

Projektpartnerne kender hinanden fra tidligere projekter og kan således trække på en del erfaring når det 

handler om at arbejde sammen for at skabe resultater på tværs af grænsen.  

Projektet får ca. 16,9 mio. kr. fra EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark til gennemførelsen af 

talrige aktiviteter. 



 
 

 
 

 
 
14 nye dansk-tyske Interreg-projekter godkendt – herunder Borgerprojektfond  

EU-støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark har modtaget 698 millioner kr. fra EU til at fremme 

vækst og udvikling frem til 2027. Pengene skal bruges til at gennemføre en lang række samarbejdsprojekter 

mellem tyske og danske aktører, organisationer og virksomheder i Region Sjælland, Region Syddanmark og 

den nordlige del af Slesvig-Holsten. 

Interreg-udvalget har netop godkendt 242 mio. kr. til 14 nye samarbejdsprojekter på tværs af grænsen inde 

for områderne innovation, grøn omstilling, kultur og uddannelse.  

Blandt de godkendte projekter er en Borgerprojektfond. Inden for rammerne af fonden skal mindre 

projekter støttes, som har fokus på involvering af danske og tyske borgere. Borgernære dansk-tyske 

projekter inden for f.eks. kultur, børn, sprog, uddannelse, sport m.m. skal muliggøre møder mellem 

borgerne og bidrage til en større forståelse for nabolandets kultur, sprog, traditioner og samfund. Fondens 

første ansøgningsfrist er planlagt til første kvartal 2023. 

Læs mere om Interreg på www.interreg-de-dk.eu  

 

 

 

 

Foto: Jens Wistoft, medlem af regionsrådet i 
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http://www.interreg-de-dk.eu/


 
 

 
 

 
 
Du er velkommen til at kontakte: 

 Lewe Kuhn, leder af Interreg-sekretariatet 

Fon +45 76631907 · Mobil +45 29201907 · lek@rsyd.dk 

 

 Christina Ehlers, kommunikationsansvarlig Interreg Deutschland-Danmark 

Fon +45 76638236 · Mobil +45 24611095 · ceh@rsyd.dk 

 

 Jens Wistoft, Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark og dansk formand for Interreg-udvalget 

Fon +45 20133699 · JWI@rsyd.dk 

 

 Simone Lange, overborgmester i Flensborg og tysk formand for Interreg-udvalget  

Fon +49 461 85 2227 · oberbuergermeisterin@flensburg.de 

 

 

 

 

 


