
 

 

 

  

JOBS GENNEM UDVEKSLINGER, MOBILITET OG 
PRAKSIS 

JUMP ER FINANSIERET AF INTERREG DEUTSCHLAND-DANMARK MED 

MIDLER FRAU DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONAL UDVIKLING. LÆS 

MERE OM INTERREG DEUTSCHLAND-DANMARK PÅ WWW.INTERREG5A.EU 

 

 Tyskland: 

CVJM Lübeck e.V. 

Baltic Facility Solutions GmbH & Co. KG 

Landgasthof Achtruper-Stuben 

North-Tec Biogas 

Service 2 Solution GmbH 

Kreishandwerkerschaft NF-Nord  

Handels- und Gewerbeverein Niebüll 

DEHOGA Schleswig-Holstein 

        Pigeon Plan e.V. 
Danmark:  

StaySail 

The Coffee Connection 

Hotel Niels Juel 

Scandiloc A/S 

Herfølge Kleinsmedie A/S 

MFA Midtfalsters Autolakereri A/S 

Fit4Jobs@WaddenC 

CELF 

Dansk Cykelturisme 

Guldborgsund Kommune 

 

 

FGU Lolland- Falster 
Nykøbing F., DK 
Kristina Steenberg 
kris@fgu-lf.dk 
 

Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck, D 

Marion Naumann  
Marion.naumann@bq-luebeck.de  
 

Bildungs- und Arbeitswerkstatt Südtondern gGmbH 

Niebüll, D 
Matthias Block 
m.block@baw-suedtondern.de  
 

Europa-Universität Flensburg, D 

Beatrix Niemeyer-Jensen  
niemeyer@uni-flensburg.de  
 

Roskilde Universitet, DK 

Finn M. Sommer  
sommer@ruc.dk  

www.jump-projekt.eu 

JUMP er et tysk-dansk projekt med tre uddannelsesinstitutioner og 2 universiteter på begge sider af 
grænsen. 

JUMP har til formål at skabe udvikling gennem aktiviteter inden for grænseoverskridende 
uddannelse og støtte regionens arbejdsmarked med vores målgruppe – med specifikke 

uddannelsesprogrammer og overførsel af viden for fremtiden. 
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Overordnet projektmål er forøgelsen af 

integrationen på uddannelsesområdet, frem for alt 

skal adgangen til undervisning, uddannelse og 

beskæftigelse for svage, dårligt kvalificerede unge i 

programregionen, og dermed også deres 

økonomiske magt, forbedres bæredygtigt. 

Svare til de følgende delmål. 

Forbedring af den faglige og sociale integration af 

svage, dårligt kvalificerede unge i undervisning, 

uddannelse og beskæftigelse gennem styrkelse af 

mobiliteten, interkulturel kompetenceudvikling og 

fremme af den erhvervsmæssige forståelse. 

Vidensudveksling af den opnåede handlings- og 

erfaringsviden fra vellykkede integrationsprocesser i 

studie, uddannelse og videreuddannelse af 

pædagogiske fagkræfter for interkulturel, faglig og 

social integration.  

 

Forbedring af samarbejde med virksomhederne. 

 

 
På grundlag af de resultater, som er blevet opnået 
i projektet indtil nu, bliver der i 
forlængelsesperioden lagt vægt på aktiviteter, som 
tager sigte på de følgende mål:  
 
At fremme mobiliteten og interkulturel 
kompetence i forbindelse med lettilgængelige 
beskæftigelsesmuligheder, især indenfor 
cykelturismen. 
Udviklingen af undervisnings- og studiematerialer i 
DE og DK, som primært retter sig mod pædagoger 
Det pædagogiske concept for Future Camps bliver 
videreudviklet. 
Anbefalinger skal udarbejdes, hvordan 
internationalt og interkulturelt arbejde kan 
implementeres på en bæredygtig måde i 
udannelses-og kvalifikationsinstitutioner. 

 

 

JUMP har udviklet kvalifikationsmoduler og 

materialer til de danske og tyske medarbejdere i 

uddannelsesinstitutioner for at fremme faglige og 

sociale integration af unge.  

JUMP har udviklet socialt innovative modeller for 

samarbejde med virksomheder. 

Studerende og personale på universiteter har 

deltaget i forskning, evaluering og offentliggørelse 

af resultaterne.  

Udvikling og opbygning af et "cykelhotelskoncept" 

på Falster / Danmark. 

I perioden 2016 – 2018 har vi gennemført ca. 130 

aktiviteter imellem Tyskland og Danmark. Ved disse 

grænseoverskridende begivenheder har ialt 400 

elever og lærere deltaget. 

Vi vil gerne informere dig mere om vores projekt 

under www.jump-projekt.eu og på vores Facebook-

side "Project JUMP". 
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