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Regionspolitikere er klar
med penge til tyskfaget

Her er
de nye
rejsetider

INITIATIV: Politikerne i Udvalget for Regional Udvikling i regionen går til kamp for at styrke tyskfaget.
Projekter, der kan rette op på de unges manglende tyskkundskaber, kan få del i et større millionbeløb.

Fremover vil det tage to timer og 55 minutter at køre i
tog fra Sønderbog til København. Knap en time mindre
end det tager i dag. Koldingensere kan til gengæld spare mere end en time på turen til Købehavn, viser nye
detaljerede estimerede rejsetider fra Transportministeriet.
Som
JydskeVestkysten
skrev lørdag, vil regeringen
investere 27,5 milliarder
kroner i kollektiv trafik.
Alle hovedstrækninger i
tognettet skal elektrificeres
inden 2025, og det betyder,
at turen fra Esbjerg til København skal kunne overstås på to timer. Nu er der
også sat tal på togture til
Sønderborg, Kolding og Fredericia.

Af Rasmus Just
Tlf. 7912 4594, raj@jv.dk

Politikerne i regionens Udvalg for
Regional Udvikling er klar med en
pose penge til projekter, der kan
styrke interessen for tyskfaget.
Det sker, efter at både politikere,
Tysklærerforeningen og erhvervslivet for nylig udtalte til JydskeVestkysten, at de manglende
sprogkundskaber kan få store
konsekvenser for vores samhandel med Tyskland.
– Vi må nok erkende, at der hidtil
ikke har været nok fokus på problemstillingen i regionen. I stedet
har vi satset meget på sciencefagene. Vi vil meget gerne have parterne i Syddansk Uddannelsesaftale
på banen med projekter, der kan få
del i nogle af 20 millioner kroner,
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der til at komme med idéer til at
fremme faget, mener næstformand Karsten Uno Petersen (S).

SAGEN KORT

Grundlag for strategi

■ JydskeVestkysten fortalte for nogle uger siden, at tyskfaget er særdeles trængt. Færre vælger sproget, og karaktererne i folkeskolen og gymnasierne ligger langt under gennemsnittet for andre fag.
■ Regeringen vil ikke gøre tysk obligatorisk i folkeskolen fra femte eller
sjette klasse, som blandt andre Tysklærerforeningen, oppositionen og
erhvervslivet har foreslået. De frygter, at danskernes dårlige tysk vil gå
ud over vores eksportmuligheder.

som vi skal bruge på uddannelsesprojekter, siger udvalgsformand
Lasse Krull (K).
Regeringen har i sit udspil til
den kommende folkeskolereform
valgt ikke at gøre tysk obligato-

risk. Derfor er Region Syddanmarks muligheder begrænsede.
– Vi kan jo ikke tvinge skoler eller gymnasier til at opprioritere
tysk, men vi kan opfordre uddannelsesinstitutioner og virksomhe-

Han nævner som eksempel at sætte sprogkompetencer som et konkret mål for kommende projekter i
det grænseoverskridende samarbejde med Tyskland.
Lasse Krull understreger, at det
er afgørende for regionen at få mere fokus på tysk.
– Vi bruger mange ressourcer på
at styrke det grænseoverskridende samarbejde og få knyttet bedre
kontakter til det tyske vækstområde, og det kræver gode tyskkundskaber. Hvis ikke, vi får tænkt tysk
bedre ind i uddannelserne, vil
mange af vores øvrige strategier
ikke lykkes, mener formanden.

Af Claes Senger Holtzmann
Tlf. 7912 4575, chs@jv.dk

Regeringen klar
med snus-forbud
■ Det skal være slut med at

Den danske
joviale tilgang
til forretningslivet går ikke i
Tyskland. Derfor skal elever
lærer at forstå
forskellen
mellem dansk
og tysk forretningskultur.
Foto: Colourbox

Unge skal lære om takt og tone
REAKTION: Både rektor på erhvervsakademi og Dansk Erhverv mener, at unge bør interessere sig
mere for det tyske marked. Begge foreslår mere fokus på tysk forretningskultur.
Af Rasmus Just
Tlf. 7912 4594, raj@jv.dk

Udvalget for Regional Udvikling i
regionen efterlyser idéer fra parterne i Syddansk Uddannelsesaftale, så tyskfaget kan styrkes.
Rektor på Erhvervsakademi
Sydvest Henrik Larsen bringer
umiddelbart et forslag i spil, der
skal sikre et større samspil med
virksomhederne, som skal få de
unge til at se en større relevans i at
beherske tysk.
– Jeg tænker, at vi kunne lave et
forløb med kurser i både tysk
sprog, kultur, men også takt og tone i forretningsverdenen. Det
kunne være en fantastisk mulig-

tyskkompetencer, som de kan
bruge, når de skal søge job.
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SYDDANSK UDDANNELSESAFTALE
■ Etableret på initiativ af Det Regionale Ungdomsuddannelses Råd, Regionsrådet og Syddansk Vækstforum som et middel til at øge gennemførelsen på ungdomsuddannelserne til 95 procent, som er regeringens
målsætning fra 2015.
■ Til at sikre konkrete initiativer er der en nedsat en styregruppe, der
blandt andre består af flere kommuner i regionen, uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer.
hed, hvis de virksomheder, der
gør forretninger med tyskerne,
kan fortælle om konkrete erfaringer.
– De unge skal have et indblik i

relevansen af at kunne tysk, siger
Henrik Larsen, der nu vil vende
idéen med sine kolleger.
Rektoren tilføjer, at kurset skal
give de studerende papir på deres

Tysk tilgang kræver forståelse
Også Niels Milling, underdirektør i
Dansk Erhvervs afdeling for Regional Erhvervsudvikling, er positiv over, at regionspolitikerne erklærer deres støtte til at styrke
tyskkompetencerne.
– Der har hidtil ikke været nok
opmærksomhed på Tyskland.
– Det er nemmere at begynde
eksporten på det nære marked,
men det kræver forståelse for,
hvordan man taler med tyske kunder. Der kan man ikke bruge den
joviale danske tilgang, siger Niels
Milling.

sælge løs snus i danske butikker. Det mener regeringen, som senere på måneden vil fremsætte et lovforslag i Folketinget om at forbyde salg af snus.
Det bekræfter sundhedsminister Astrid Krag (SF).
– Når vi fremsætter lovforslag om et forbud mod
salg af løs snus, hænger
det sammen med, at det er
i strid med EU's tobaksvaredirektiv at sælge løs snus
i EU. Og Kommissionen har
i juni fremsat en såkaldt
åbningsskrivelse, der er
det første indledende
skridt i en traktatkrænkelsessag mod Danmark, siger
bnb
Astrid Krag.

Lange straffe
i drabssag
■ De to mænd, som i går

blev kendt skyldige i drabet på Henrik Haugberg
Madsen, har fået udmålt
deres straf.
Den 43-årige Bo Madsen,
som var den dræbtes registrerede partner, blev
idømt 14 års fængsel, mens
den 48-årige Claus Stokholm Larsen blev idømt 19
år bag tremmer. Det skriver
b.dk.
Begge mænd ankede
dommen til landsretten.
Drabet blev begået i en
hytte i Karrebæksminde i
november 2010, hvor Henrik Haugberg Madsen blev
skudt en eller flere gange i
hovedet med en revolver.
Hans lig blev efterfølgende
parteret og skaffet af vejen
på ukendt vis.
Sagen er speciel, fordi liget aldrig er blevet fundet.
De to mænd er derfor dømt
på baggrund af en række
indicier, vidneudsagn og
politiets telefonaflytninger.
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