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Tekst 1: 

Velkommen til de nysgerrige,  

velkommen til samarbejdet,  

velkommen til en maritim fremtid 

Velkommen til søens folk,  

til bolværksmatroser og landkrabber 

Velkommen til vikinger,  

til bådebyggere og kapsejlere,  

til voksne og til børn  

og til den fremtid der kan vokse ud af fortiden 

Velkommen til de unge der vil lære  

og til alle jer, der allerede har lært  

og som stadig har mod på at lære mere 

Velkommen til alle kompassets 360 grader  

og velkommen til nogle udsigtspunkter og nogle mulige veje 

Velkommen til en vejledning 

 der går med et stykke af vejen i stedet for bare at pege 

Velkommen til tvivlen  

og nogle forsøg på at gøre noget ved den 

Velkommen til konkrete opgaver  

der munder ud i undervisning og i læring  

velkommen til produktionsskolerne 

Velkommen til det det samvær,  

der vil betyde noget og gøre en forskel 

Velkommen til det interregionale samarbejde 

 Velkommen til interreg, til regionerne og til EUs finansiering 

Velkommen til bølgegangen 

Velkommen til nødvendigheden 

Velkommen til en tår øl  

 

Ja, skål og velkommen  

Og velkommen til musikken  

og til den gamle sømands gode råd 
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Tekst 2: 

Samarbejde kan være svært. Særligt hvis der ikke er noget at samarbejde om. 

Samarbejde er nemlig ikke bare at være sammen. Det er også at arbejde. 

Der skal være noget at gøre, og det skal gøre godt for noget. Ikke kun for samarbejdet, men også 

for sig selv. Ellers bliver det ikke meningsfuldt nok for os. Ikke når vi er produktionsskoler. Og 

heller ikke i ret mange andre sammenhænge. 

 

I vores projekt, i Futura Maritima, var målet at styre regionens ungdom ind i faglige 

uddannelsesretninger, gerne på det maritime område. Vores metode var at konkretisere nogle af 

de retninger. Vi ville afprøve dem i praksis og i reelt arbejde.  Og vi var så heldige at EU via 

interreg programmet fandt opgaven vigtig nok til at de ville støtte os i forsøget. Uden deres velvilje 

var det forblevet et fjernt og forfløjent mål. Nu blev det et konkret projekt med konkrete mål og 

håndfaste resultater. 

 

Vi satte os nogle fælles mål og prøvede at løse opgaverne i det meningsfulde møde og i fælles 

produktion i fælles workshops: 

 

Kunne vi sammen sejle en skonnert fra Kiel til Marstal og medbringe en flaske rom i hel tilstand? 

Ja, det kunne vi.  

Kunne vi sammen deltage i en kapsejlads og bagefter være vores placering bekendt? 

Ja, det kunne vi. 

Kunne vi sammen konstruere en båd og bygge den på en uge og ro en tur i den uden at drukne? 

Ja, det kunne vi. 

Kunne vi bygge et vikingeskib og formidle noget om den epoke til forbipasserende? 

Ja, det kunne vi. 

Kunne vi samle en flok børn om vikingetid og sejlads, så de blev begejstrede? 

Ja, det kunne vi i hvert fald. 

 

I Futura Maritima mødtes vi i ti workshops og i en håndfuld kortere events, hvor vi arbejdede og 

udrettede noget. Vi producerede skibe, vi producerede transport og vi producerede oplevelser for 

forbipasserende 

Og ud af det sprang samarbejdet, for vi gjorde det sammen.  

Ud af det sprang en meningsfuld kommunikation på tværs af landegrænsen og ansatserne til et 

interregionalt fællesskab. 

Ud af det sprang læringen, der blev dokumenteret i 171 kompetencecertifikater til deltagerne.  
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Og ud af det sprang erfaringerne, der kan ses i seks konkrete gør-det-selv læringsplatforme, der 

er offentliggjort på projektets hjemmeside (futuramaritima.eu), hvor enhver kan hente dem og 

lade sig inspirere ganske gratis 

 

Valgfrihed er ikke frihed, hvis man ikke prøver at vælge. Og man ved ikke om man har valgt 

forkert eller rigtigt før man har prøvet 

Vejledning er ikke vejledning, hvis man ikke går med et stykke ad vejen. Hvis man tror man kan 

nøjes med at sidde ved et bord og snakke, så er man ikke vejleder, så er man en vejviser. 

Vi gik med, vi prøvede noget, det var det rigtige for nogle, og det pegede måske på andre 

retninger for nogle andre. 

De unge lærte noget om det maritime og samtidig om sig selv. Vi lærte noget om at undervise og 

om internationalt samarbejde.  

Og vi er parate til at lære resten af verden, hvad vi fandt undervejs. Det er et bidrag sammen med 

alle de andre. 

 

 

 


