Sprogkultur
i SdUs foreninger
og landsdelsorganisationer
Sådan bruges skabelonen
Kære bestyrelse,
Denne skabelon kan bruges som forlæg eller som tjekliste ved jeres arbejde med sprogkulturen i foreningen. Skabelonen skal ses som en hjælp til bestyrelsen til at komme i gang med arbejdet.
Skabelonen tager udgangspunkt i tre af de fire fokusområder, som SdUs styrelse vil satse på for at
styrke bevidstheden om det danske sprog og kultur i SdU (pkt. I): den skriftlige og eksterne kommunikation, det aktive sprog og kontakten til Danmark.
Foreningens færdige plan har ofte form af en kort rapport – og kan bruges til formidling til medlemmerne i foreningen og som løbende arbejdsredskab og opfølgning i jeres bestyrelse.
Kopi indsendes til SdU inden Sendemandsmødet d. 1. marts 2019.
Ved spørgsmål kontakt venligst: Maj-Britt Muerköster
					Foreningskoordinator
					+49 461 14408 227
					+49 178 4507 404
					maj-britt@sdu.de

SPROGKULTUR i SdU
SdUs formål er at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde, samt at styrke det folkelige arbejde i Sydslesvig. SdU ønsker at skabe en ny sprogkultur og styrke bevidstheden om dansk sprog i foreningerne og landsdelsorganisationerne med udgangspunkt i de følgende 4 områder.

Foreningens tilknytning til SdU
For at fremme en dansksproget og kulturel udvikling i det danske foreningslandskab i Sydslesvig, skal
medlemsforeningernes tilknytning til SdU fremgå i foreningernes vedtægter. Det skal være tydeligt
for foreningens medlemmer og nye medlemmer, at tilknytningen til en dansk forening er et bevidst
valg, og at det danske sprog og den danske kultur dyrkes i det daglige foreningsarbejde.
Det anses som en gevinst for børn og unge, når foreningerne vedligeholder tilknytningen til dansk
sprog og kultur. At vi er præget af dansk sprog og kultur gør vore foreninger unikke i foreningslandskabet i Nordtyskland. Denne bonus, som følger med et medlemskab i en forening under SdU, skal
tydeliggøres.

Den skriftlige og eksterne kommunikation i foreningen
Medlemsforeninger i SdU er danske og det ses som en selvfølge, at dette også er foreningens ansigt
udadtil. Det danske sprog skal derfor være et naturligt element i al ekstern kommunikation. Derved
sendes et positivt signal ud til bl.a. medlemmerne og også Danmark om, at der ligger en værdi i at dyrke det danske sprog og kultur i foreningerne.

Det aktive sprog i foreningen
Et aktivt sprog i foreningerne styrker børn og unges sprogkundskaber til gavn for mindretallets udvikling. Derudover kan SdUs foreninger være med til at give forældre af første generations-mindretalsbørn en god mulighed for at komme i kontakt med dansk sprog og kultur på en afslappet og positiv
måde.
For at et sprog bliver til et aktivt sprog, skal instruktioner i foreningens aktiviteter så vidt som muligt
foregå på dansk. Det handler om at opbygge et naturligt sprog i foreningens hverdag. For at kunne
gennemføre instruktioner på dansk, skal medlemmerne bestræbe sig på at tilegne sig et dansk sprog
på et niveau, så det kan bruges i det aktive foreningsarbejde.

Kontakt til Danmark
For mindretallet er det en nødvendighed, at vores børn og unge møder dansk kultur ikke kun hernede,
men også i Danmark. Aktive venskabsforbindelser er en god mulighed for at knytte nye langvarige venskaber med unge i Danmark.
Samfundet forandrer sig, og derfor er det vigtigt, at det danske mindretal, og ikke mindst SdU, arbejder intenst på at følge med i foreningsarbejdet og kulturen i Danmark.
Kontakten til jævnaldrende i Danmark spiller en stor rolle for motivationen til at udvikle det danske
sprog og viden om den danske kultur. Også for trænere og instruktører, der er drivkraften i foreningens daglige arbejde, kan træner- og instruktørkurser i Danmark være en givende tilgang til det danske sprog og den danske kultur.

Følgende er derfor blevet besluttet på styrelsesmødet
den 07. marts 2018:
A.

Medlemsforeningens navn skal være på dansk.

B.

Det fremgår af vedtægterne, at foreningen er tilknyttet SdU.

C.

Hjemmesider skal ved første tilgang være på dansk, med mulighed for andre sprog.

D.

Foreningens officielle sider på de sociale medier skal være på dansk,
med mulighed for andre sprog.

E.

Alt PR-materiale er på dansk, med mulighed for en kort sammenfatning på andre sprog.

F.

Det fremgår tydeligt ved indmeldelse af nye medlemmer, at foreningen er dansk.

G.

Skiltning i foreningen skal være på dansk, medmindre der er påkrævet et andet sprogbrug af
sikkerhedsmæssige grunde.

H.

Korrespondance mellem medlemsforeningen og SdU foregår på dansk.

I.

Alle foreninger/landsdelsorganisationer skal frem til sendemandsmødet 2019 beskrive,
hvordan man vil arbejde med følgende indsatsområder:

		
		
		

- Den skriftlige og eksterne kommunikation i foreningen
- Det aktive sprog i foreningen
- Foreningens kontakt til Danmark

J.

SdU sikrer konsulenthjælp til formidling af kontaktforbindelser til foreninger i Danmark.

K.

Der afsættes 10.000 EUR i SdU budgetterne i alle årene i 2018-2020, som kan søges til
projekter ift. tiltaget om ‚Kontakt til Danmark‘.

L.

SdU søger projektmidler til sproglige tiltag i foreningerne / landsdelsorganisationer i året
2019 og 2020.

Punkt A til I forventes omsat frem til sendemandsmødet 2019.
Styrelsen går i dialog med foreningerne efter sendemandsmødet 2019 for at evaluere tiltagene.
SdU er behjælpelig ved omsætningen med vejledning og rådgivning.

Den skriftlige og eksterne kommunikation
Ekstern kommunikation er den kommunikation foreningen sender ud til andre i og udenfor foreningen. Det kan være informationsmateriale i form af foldere og brochurer, blade, hjemmeside, de sociale
netværk, annoncer og reklamer, tilmeldinger osv. Medlemsforeninger i SdU er danske og det ses som
en selvfølge, at dette også er foreningens ansigt udadtil. Det danske sprog skal derfor være et naturligt element i al ekstern kommunikation. Derved sendes et positivt signal ud til bl.a. medlemmerne og
også Danmark om, at der ligger en værdi i at dyrke det danske sprog og kultur i foreningerne.

Status
Her beskrives status for den skriftlige og eksterne kommunikation i foreningen - dvs. en kort
beskrivelse af, hvad der fungerer eller ikke fungerer i foreningen i øjeblikket.

Ønske
Her beskrives et ønske om, på hvilke områder der er potentiale for udvikling iht. den skriftlige og
eksterne kommunikation i foreningen.

Tiltag
Mangler I ideer? Kontakt gerne SdU for at høre om andre muligheder!
Kontakt: Maj-Britt Muerköster (maj-britt@sdu.de)

Hvad

Her beskrives hvad der
ønskes at blive opnået.

Hvordan?

Her beskrives hvordan det
skal opnås.

Hvem?

Her beskrives, hvem der er
ansvarlig for omsætningen
af tiltaget.

Hvornår

Her angives hvornår tiltaget
ønskes at være omsat eller
hvornår der evalueres på
tiltaget næste gang.

Det aktive sprog
Det aktive sprog er det talte sprog i foreningen. Det kan være sproget til møder, træning, aktiviteter
osv. Et aktivt sprog i foreningerne styrker børn og unges sprogkundskaber til gavn for mindretallets
udvikling. Derudover kan foreningerne være med til at give forældre og børn en god mulighed for at
komme i kontakt med dansk sprog og kultur på en afslappet og positiv måde.

Status
Her beskrives status for det aktive sprog i foreningen - dvs. en kort beskrivelse af, hvad der fungerer
eller ikke fungerer i foreningen i øjeblikket.

Ønske
Her beskrives et ønske om, på hvilke områder der er potentiale for udvikling iht. det aktive sprog
i foreningen.

Tiltag
Mangler I ideer? Kontakt gerne SdU for at høre om andre muligheder!
Kontakt: Maj-Britt Muerköster (maj-britt@sdu.de)

Hvad

Her beskrives hvad der
ønskes at blive opnået.

Hvordan?

Her beskrives hvordan det
skal opnås.

Hvem?

Her beskrives, hvem der er
ansvarlig for omsætningen
af tiltaget.

Hvornår

Her angives hvornår tiltaget
ønskes at være omsat eller
hvornår der evalueres på
tiltaget næste gang.

Kontakt til Danmark
For mindretallet er det en nødvendighed, at vores børn og unge møder dansk kultur ikke kun hernede,
men også i Danmark. Aktive venskabsforbindelser er en god mulighed for at knytte nye langvarige venskaber med unge i Danmark. Kontakten til jævnaldrende i Danmark spiller en stor rolle for motivationen til at udvikle det danske sprog og viden om den danske kultur. Også for trænere og instruktører,
der er drivkraften i foreningens daglige arbejde, kan træner- og instruktørkurser i Danmark være en
givende tilgang til det danske sprog og den danske kultur.

Status
Her beskrives status for foreningens kontakt til Danmark - dvs. en kort beskrivelse af,
hvad der fungerer eller ikke fungerer i foreningen i øjeblikket.

Ønske
Her beskrives et ønske om, på hvilke områder der er potentiale for udvikling iht. foreningens
kontakt til Danmark.

Tiltag
Mangler I ideer? Kontakt gerne SdU for at høre om andre muligheder!
Kontakt: Maj-Britt Muerköster (maj-britt@sdu.de)

Hvad

Her beskrives hvad der
ønskes at blive opnået.

Hvordan?

Her beskrives hvordan det
skal opnås.

Hvem?

Her beskrives, hvem der er
ansvarlig for omsætningen
af tiltaget.

Hvornår

Her angives hvornår tiltaget
ønskes at være omsat eller
hvornår der evalueres på
tiltaget næste gang.

