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Grænseoverskridende læring – også digitalt 
 

70 undervisere, it-folk og ledere fra fem danske og otte tyske erhvervsskoler samt IHK 

Flensburg – alle tilknyttet Interreg-projektet StaRForCE - var i februar samlet til konference 

om digitalisering på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.  

 

StaRForCE, der står for Strong Talents Ready For Crossborder Education, arbejder bl.a. på at 

fremme mobiliteten for grænseoverskridende uddannelser og at øge attraktiviteten af 

erhvervsuddannelsestilbud i grænseregionen og potentialet på arbejdsmarkedet.  

 

På IBC, hvor en del danske elever netop er i gang med en erhvervsuddannelse, står 

digitalisering højt på dagsordenen, og tyske og danske kolleger i projektet var samlet til 

konference for til inspiration at høre om, hvorfor og hvordan IBC arbejder med digitalisering.  

 

”Vores elever er mere eller mindre vokset op i en digital verden,” fortalte Flemming 

Bornemann fra IBC’s digitaliseringsafdeling på konferencen. ”Det er det, eleverne kender og 

kan forholde sig til, så det er også derigennem, de lærer bedst.” 

 

Men konferencen viste også, at der er stor forskel på de danske og de tyske erhvervsskoler, 

når det kommer til digitalisering. Noget så essentielt som adgang til internettet kunne vise sig 

at være et problem for visse tyske erhvervsskoler.  

 

Grænseoverskridende erhvervsuddannelsestilbud 

”Jeg håber, at vi med denne konference har inspireret og motiveret. I projektet arbejder vi på 

at skabe modeller for grænseoverskridende erhvervsuddannelsestilbud, og jeg tror på, at vi 

ved at vidensdele om de mange muligheder, som digitaliseringen byder os, kan løse nogle af 

de udfordringer, vi er konfronteret med, når det handler om at ville udvikle modeller for 

uddannelse i to lande,” fortæller projektleder Mette Lorentzen fra Industrie- und 

Handelskammer i Flensborg. ”Ofte er det nye og ukendte grænseoverskridende. I StaRForCE-

projektet vil vi være grænseoverskridende i mange henseender, også når det handler om 

digital læring.” 
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