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MEDIEINFORMATION 
 
 
 

Tyske studerende krydser grænsen for at blive klogere 
på dansk virksomhedskultur – en model for fremtiden. 
 
 
Danske og tyske studerende skal have en tilbundsgående indsigt i deres nabolands 
virksomhedskultur. Dette er nødvendigt for at skabe bedre karrieremuligheder for de unge på begge 

sider af grænsen. Et nyt uddannelsestilbud  udviklet inden for rammen af projektet STaRForCE: 

Strong Talents Ready For Crossborder Education  er startskuddet for det, der gerne skulle blive en 
model for fremtiden. 
 
Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet er der store perspektiver for vækst og nye 
arbejdspladser i den dansk-tyske grænseregion, men mangel på kvalificeret arbejdskraft kan blive en 
stopklods for den ønskede udvikling. Et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder 
og privatpersoner på begge sider af grænsen er derfor kørt i stilling for at sikre kvalificeret 
grænseoverskridende arbejdskraft. 
 
Tyske gæster på den danske skolebænk 
 
Som en del af et nyt samarbejde mellem EAL og Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein deltager 23 
tyske bachelor-studerende i et uddannelsesforløb på EAL i perioden fra den 28. august til den 9. 
september. Her skal de studerende opnå en dybere indsigt i den danske virksomhedskultur og i 
danske forretningsmodeller, så de i fremtiden kan fungere som ambassadører for dansk-tysk 
virksomhedssamarbejde. De studerende læser marketing på Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 
(WAK) i Kiel.  
 
”Virksomheder både nord og syd for grænsen efterspørger i stigende grad unge faglærte med 
dobbelte kompetencer”, understreger projektleder Mette Lorentzen fra Industri- og Handelskammeret i 
Flensborg. ”Det stærke talent i vores fælles arbejdsmarkedsregion skal videreudvikles og og 
bibeholdes.” 
 
Til vinter går turen til Tyskland, når det er studerende fra EAL, der får samme mulighed for at blive 
klogere på tyske virksomheder. 
 
”Tyskland er en af Danmarks største samhandelspartnere. Det er derfor utroligt vigtigt, at de 
studerende allerede i studietiden bliver i stand til at gebærde sig på det tyske marked”, udtaler lederen 
af International Afdelingpå EAL, Jacob Mentz. 
 
Forløbet er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra danske virksomheder, der har Tyskland som 
samhandelspartner. Blandt virksomhederne er bl.a. danske Kompan og den tyske virksomhed 
Spielart. 
I projektet arbejdes der på udviklingen af uddannelsesforløb med en dansk-tysk komponent. Læs 
mere herom på: www. ddk-starforce.eu. 
 
For yderligere information kontaktes: 
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Leder af International Afdeling EAL,  Jacob Mentz, jame@eal.dk; Telefon +45 22 35 20 21 eller +45 
65 43 45 10 
 
Projektleder ved IHK Flensborg, Mette Lorentzen, lorentzen@flensburg.ihk.de, +49 151 165 75 632 
 
Følgende parter er med i STaRForCE-projektet: 
IHK Flensburg (leadpartner), ErhvervsUddannelsescenter Syd (EUC), International Business College 
(IBC), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), Tietgen - KompetenceCenter (TKC), 
Berufsbildungszentrum Schleswig - RBZ des Kreises Schleswig-Flensburg, HLA – Die Flensburger 
Wirtschaftsschule - RBZ Flensburg, Hannah-Arendt-Schule - RBZ Flensburg, RBZ Eckener-Schule 
Flensburg samt erhvervsskolerne for Nordfrislands Amt i Husum og Niebüll. Desuden modtager 
projektet p. g. a. dets relevans for Syddanmark også økonomisk støtte fra Region Syddanmark. 
 
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
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