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Med et studiejob ansætter virksomheden en studerende til ti-
meløn eller fast pris for aftalt opgaveløsning afhængig af stu-
dieniveau. Virksomheden definerer hvad studiejobberen skal 
beskæftige sig med og hvornår. Den studerende kan projektan-
sættes i et aftalt antal timer i en afgrænset periode, eller man 
kan lave en aftale om f.eks. 6 timers arbejde i ugen med prakti-
ske og forefaldende opgaver.

Eksempler på studiejob
• ansættelse i butik
• udvikling af markedsanalyser
• implementering af it løsninger
• administrator af sociale medier
• udvikling af hjemmesider
• løsning af forefaldende opgaver, hvor virksomheden ikke har 

opgaver nok til en fuldtidsansættelse
• projektopgave - hvis virksomheden f.eks. kommet bagud 

med rapportering

Studiejobberen er ofte god til at finde sin afløser i sit studienet-
værk, når han/hun skal videre.

Siden 2009 har Bjartur Peturson og Ragga Jonsdottier knoklet med re-
noveringen af Bov Kro både udvendig og indvendig. Der er blevet ryddet 
grundigt i haven ligesom kroen sættes i stand i etaper og kroen har p.t. 
fået helt nyt køkken og tjenergang og samtlige lokaler og 17 værelser er 
renoveret fra top til tå.

”Efter vi har fået kroens omdømme op at stå igen er det tydeligt, at der 
er brug for kroen i området”, fortæller Bjartur Peturson, ”da vi overtog 
kroen var der 300 forudbestillinger i foråret 2010 - her i foråret 2013 har 
vi 3.000 forudbestillinger”. 

Nye ideer og sparring på koncept
Da Bjartur og Ragga købte kroen tog de kontakt til Erhvervenes Hus 
Aabenraa og har herigennem fået skabt muligheder via projektet Viden 
til Landet, der handler om at få de lokale virksomheder i Aabenraa kom-
mune til at gøre brug af højtuddannedes kompetencer. Her fik Bov Kro 
en højtuddannet i 1 måneds praktik, hvor målet var at blive skarpere 
på markedsføringsmuligheder og få udarbejdet materiale til søgning af 
fondsmidler.

”Med Tinna fik vi nye tanker på vores koncept for udvikling og markeds-
føring af kroen”, fortæller Bjartur Peturson, ”hun kunne sparre os på vo-
res ideer og komme med nye input og et nyt syn udefra, hvilket har gjort 
os mere målrettet på hvad vi vil med kroen”.

Klogt hoved fyrer op 
under Bov Kro 
En højtuddannet i en måneds praktik har 
givet Bov Kro klare mål for udvikling af 
kroen og inspiration til fortsat at 
samarbejde med de kloge hoveder.

Studiejob
- ansættelse
med løn



Klare mål for udvikling
Tinna Hvalkof udarbejdede en SWOT analyse på kroen, der synliggjorde 
stærke og svage sider. Desuden lavede hun en projektbeskrivelse for den 
planlagte udvikling af kroen, som Bjartur og Ragga kan bruge, når de 
skal søge midler hos fonde til den fortsatte udvikling af Bov Kro.

”Det har givet os en rigtig god bund og retning at arbejde videre 
ud fra, og vi har fået sat mål for udviklingsplanen, som vi faktisk 
er foran med, så det er gået over al forventning” fortæller Bjartur 
Peturson.”

Nye projekter sættes i gang
Bjartur Peturson pointerer, at det er vigtigt at 
planlægge hvad formålet og målet med prak-
tikken eller projektforløbet er inden 
opstart, så tiden og energien bruges 
rigtig for alle parter.

”Det har været vigtigt at af-
sætte tid til at klæde Tinna 
ordenligt på og sætte 
hende ind i tingene, da 
hun jo kun kan arbejde 
ud fra de oplysninger, vi 
har givet hende – men 
et grundigt forarbejde 
har givet et rigtig godt 
resultat og den ene må-
neds praktik med en højt-
uddannet har givet os et godt 
grundlag at videreudvikle kroen 
ud fra”.

Bjartur Peturson fortsætter med at bruge 
de kloge hoveder i udviklingen af sin virksomhed  
– efter sommerferien søger han en studerende markedsførings-
økonom til at udarbejde en markedsføringsplan og byggetekniske 
studerende til at opmåle kroen til fremtidig renovering.

En snak om dine muligheder?
Er du interesseret i en snak om dine muligheder med en studeren-
de i praktik- eller projektforløb er du velkommen til at kontakte:

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervenes Hus Aabenraa, 
på tlf.: 7362 2024 / lsj@ehaa.dk 

FAKTA

Bov Kro
• er Danmarks 5. ældste kgl. privilegerede kro fra 1566
• blev i 2009 købt af Bjartur Peturson og Ragga Jonsdot-

tier, der oprindelig er fra Island
• har bl.a. 17 værelser, restaurant, pejsestue, havestue 

og stor og lille sal
• byder på nyt nordisk mad 

Se mere på www.bovkro.dk
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BOV: Siden 2009 har Bjartur 
Peturson og Ragga Jonsdotti-
er knoklet med renoveringen 
af  Bov Kro både udvendig og 
indvendig. Der er blevet ryddet 
grundigt i haven, ligesom kroen 
sættes i stand i etaper. Der er 
kommet et helt nyt køkken og 
tjenergang, og samtlige lokaler 
og 17 værelser er renoveret fra 
top til tå.

»Efter vi har fået kroens om-
dømme op at stå igen, er det ty-
deligt, at der er brug for kroen 
i området,« fortæller Bjartur 
Peturson.

Da partnerne købte kroen, 
tog de kontakt til Erhvervenes 
Hus Aabenraa. Herigennem har 
de fået skabt muligheder via 
projektet »Viden til Landet«, 
der handler om at få de lokale 
virksomheder i Aabenraa Kom-
mune til at gøre brug af  højtud-
dannedes kompetencer. Her fik 
Bov Kro en højtuddannet i en 
måneds praktik, hvor målet var 
at blive skarpere på markeds-
føringsmuligheder og få udar-
bejdet materiale til søgning af  
fondsmidler.

»Tinna Hvalkof  kunne spar-

re med os på vores idéer og kom-
me med nye input og et nyt syn 
udefra, hvilket har gjort os mere 
målrettede på, hvad vi vil med 
kroen,« siger Bjartur Peturson.

Klare mål 
Tinna Hvalkof  lavede analyse 
af  kroen, der synliggjorde stær-
ke og svage sider. Desuden la-
vede hun en projektbeskrivelse 
for den planlagte udvikling af  
kroen, som parret kan bruge, 
når de skal søge midler hos fon-

de til den fortsatte udvikling af  
Bov Kro.

Bjartur Peturson fortsætter 
med at bruge de kloge hoveder 
i udviklingen af  sin virksom-
hed. Efter sommerferien søger 
han en studerende, der læser til 
markedsføringsøkonom, som 
kan hjælpe med at udarbejde 
en markedsføringsplan og stu-
derende, der læser til byggetek-
niker, som kan opmåle kroen til 
fremtidig renovering.
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Klogt hoved fyrer 
op under Bov Kro
UDVIKLING. En højtuddannet i en måneds praktik 
har givet Bov Kro klare mål for udvikling af kroen og 
inspiration til fortsat at samarbejde med de kloge hoveder. 

Bjartur Peturson og Ragga Jonsdottier har haft en højtuddannet 
i en måneds praktik på Bov Kro. (Pressebillede)

Vestergade 3 • 6330 Padborg
Tlf: 74673204 • www.froslev-kro.dk • info@froslev-kro.dk

Hotel 
Frøslev 
Kro

Buffet ud af huset
Min. 12 couverter

Mør oksesteg -
Krydret svinekam  -
Kylling i annanas-karry sauce -
2 slags kartofl er -
8 slags salatbar -
Dressing -
2 slags sauce -

Den Lette lækre Buffet
Min. 12 couverter

Græske Frikadeller -
Roastbeef med pickles (kold) -
Krydrestegt svinemørbrad -
Halve Krydder kartofl er -
Mix salat med dressing -
Broccoli salat med honning  -
ristede solsikkekerner

Alt inklusiv brunch
et veldækket bord med lys, 

servietter og blomster
mindst 20 personer.

- Kaff e, the, 2 slags juice.
- Rundstykker, franskbrød, rugbrød 

og smør.
- Røget laks m. fl ødepeberrod.
- 2 slags marmelade, nutella og 

honning.
- Skive ost, brie og skimmelost.
- Rullepølse m. løg og sky, skinke m. 

italiensk salat og hele asparges.
- Æggekage m. bacon, brunchpøl-

ser, lun leverpostej m. champig-
non og bacon, små frikadeller og 
rødkål.

- Pandekager m. sirup, kringle og 
frisk frugt.

- Champagne ( mousserende vin ).
- Øl og vand.
- snaps/ bitter, cognac og bailey. 

Alt inklusiv menu
et veldækket bord, med levende lys, 

servietter og blomster.
Baseret på 7 timer, derefter 

35,- pr person pr. time.
Velkomstdrink:
- Sunrice
Forret:
- Dampet kold laks på bund af salat 

pyntet med rejer og hummerdres-
sing, dertil fl ütes.

Stegeret:
- Kalvesteg stegt som vildt m. bøn-

ner, hvide og brune kartofl er, tyt-
tebær, walorff salat og vildtsauce.

Dessert:
- Hjemmelavet vanilje is m. choko-

lade stykker på syltede bær.
Kaff e:
Kaff e m. cognac/bailey.
Natmad:
- Suppe efter eget valg, dertil fl ütes.
Øl, vin og vand ad libitum.

Alt inklusiv brunch
KUN: kr. pr. person 265,-

Alt inklusiv menu
KUN kr. pr. person 450,-

Pris
125 kr. pr. person

Pris
89 kr. pr. person

SHOP I PADBORG HOLD JERES 
PAUSE HER...

INDUSTRIVEJENS GRILLBAR
altid stort udvalg har.

Ring hvis du ej vil vente,

men selv det hente.

PADBORG
Kylling med pommes frites

Bøfsandwich
Fiskefileter
Big Burger

Pølser
Vand

Is m.m.

Industrivej 22  6330 Padborg  www.grillbaren.dk

SOFTICE OG SLUCH ICE

TLF.: 74673338

UGENS MENU

RIBBENSTEG MED 

KARTOFLER RØDKÅL 

OG BRUN SOVS 

55,-

KÆMPE
KARRY PØLSEM/ POMMES

FRITES
50,-

Industrivej 20 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 12 03
Dir. tlf. køkken: 53 46 04 40

JUNI
Onsdag d. 05.6: Stegt fl æsk m. persillesovs.
Torsdag d. 06.6: Millionbøf m. spagetti.
Fredag d. 07.6: Glasseret hamburgerryg m. gemüse.
Lørdag d. 08.6:  Schnitzel m. gemüse.
Søndag d. 09.6:  Stegt laksefi let m. grønsager
  og Hollandaise.
Mandag d. 10.6: Svensk pølseret.
Tirsdag d. 11.6: Sommergryde.

Ugens tilbud:
Tunsalat m. fl ütes

50,-Dagens middag kun     65,-

Søn- og helligdage  55,-

Vi sælger også smørrebrød ud af huset
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Motion. Knap 900
vandrelystne fra beg-
ge sider af den
dansk-tyske grænse
brugte pinsen i
grænseegnens
 skønne natur.

BOV. - Det har været en stor

succes igen i år.
Formanden for Grænseeg-

nens Marchforening, Arthur
Beuschau, er yderst tilfreds
med afviklingen af årets
Grænse-March, der er den 43.
af slagsen. 

Knap 900 vandrere havde
valgt at bruge lørdagen og
søndagen i grænseegnens
skønne natur, og til fællesspis-
ningen på Bov Skole lørdag
aften var der 44 deltagere.

- Vi har haft en del annon-
cer i de lokale aviser i år, og
det har båret frugt, siger Art-
hur Beuschau.

Start og mål har begge dage
været Bov Skole, og der var
flere forskellige distancer at
vælge imellem.

Første dag fulgte deltagerne
den gamle hærvej, paserede
mindestenen for Bommerlun-
der Fabrikken, den gamle hær-
vejsbro ved Gejlå, videre ud

over mosen, gennem Bommer-
lund og Frøslev plantager og
videre hjem til Bov.

Dag to gik med Gendarmsti-
en gennem Kruså Tunneldal og
den smukke Kollund Skov,
langs Flensborg Fjord ud gen-
nem de smukke bøgeskove og
hjem til Bov igen.

Henrik Dürr
hd@fla.de

Succesrig Grænse-March

Afløsning. Rokade på
Schackenborg Slotskro. Ny
hotelchef tager over efter
»kromutter«.

MØGELTØNDER. På den smukke, pri-
vilegerede slotskro i Møgeltønder,
Schackenborg Slotskro, føler »kro-
mutter« Lise Overgaard Lauritsen sig
også privilegeret. Hun har nemlig nu
mulighed for at tilbringe mere tid
sammen med børnene, mens de sta-
dig er små.

Muligheden er til stede, fordi syv
års engageret og vedholdende indsats
sammen med husbonden Henning
Kohl Overgaard Lauritsen har lagt
grundstenene til en i enhver hense-
ende sund virksomhed. En anden og
afgørende årsag er også, at den helt
rigtige ny hotelchef stod klar til at
træde i stedet. 

Lone Risom Jakobsen er ny hotel-
chef på Schackenborg Slotskro. 

- Ansættelsen af Lone Risom Ja-
kobsen er en opgradering i forhold til
vores kursus- og konference-seg-
ment. Vi har allerede en del kurser og
konferencer, men vurderer, at der er
plads til vækst på området. Schac-

kenborg Slotskro har et unikt mix af
kursus- og konference-faciliteter og
store naturoplevelser, og det er
blandt andet disse aktiviteter, der
skal få både private og professionelle
gæster til Møgeltønder, siger forpag-

ter Henning Kohl Overgaard Laurit-
sen.

Lone Risom Jakobsen har en solid
hotelbaggrund fra blandt andet Ho-
tel Koldingfjord, og hun har i en år-
række været teamleder for konferen-
ce og teknik på Trinity Hotel & Kon-
ference Center i Fredericia, ligesom
brancherelevante ophold i både Eng-
land og Østrig pryder hendes flotte
CV.

Lones primære funktioner på
Schackenborg Slotskro bliver boo-
king, salg og gæstekontakt samt an-
svar for reception og hoteldelen.

Overdragelsen af de mange og vig-
tige gøremål fra »kromutter« til den
ny hotelchef er allerede i fuld gang,
og Lise Overgaard Lauritsen forventer
af have sidste arbejdsdag på kroen
senest med månedens udgang, hvor-
efter hun glæder sig til at følge sla-
gets gang fra kulissen.

Henrik Dürr
hd@fla.de

Ny hotelchef i Møgeltønder

Udvikling. En højt-
uddannet i en må-
neds praktik har
givet Bov Kro klare
mål for udvikling
af kroen og inspi-
ration til fortsat at
samarbejde med
kloge hoveder.

BOV. Siden 2009 har Bjar-
tur Peturson og Ragga
Jonsdottier knoklet med
renoveringen af Bov Kro
både udvendig og indven-
dig. Der er blevet ryddet
grundigt i haven, ligesom
kroen sættes i stand i eta-
per, og kroen har netop få-
et helt nyt køkken og tje-
nergang, og samtlige 17
værelser er renoveret fra
top til tå.

- Efter vi har fået kroens
omdømme etableret, er det
tydeligt, at der er brug for
kroen i området. Da vi
overtog kroen, var der 300
forudbestillinger i foråret
2010. Her i foråret 2013
har vi 3000 forudbestillin-
ger, siger Bjartur Peturson.

Da Bjartur og Ragga
købte kroen, tog de kon-
takt til Erhvervenes Hus
Aabenraa og har herigen-
nem fået skabt muligheder
via projektet  »Viden til
landet«, der handler om at
få de lokale virksomheder i
Aabenraa Kommune til at
gøre brug af højtuddanne-
de kompetencer. Her fik
Bov Kro en højtuddannet i
en måneds praktik, og må-
let var at blive skarpere på
markedsføringsmuligheder
og få udarbejdet materiale
til søgning af fondsmidler.

- Med Tinna fik vi nye
tanker på vores koncept for
udvikling og markedsføring
af kroen. Hun kunne sparre
os på vores ideer og kom-

me med nye input og et
nyt syn udefra, hvilket har
gjort os mere målrettet på,
hvad vi vil med kroen, siger
Bjartur Peturson.

Udarbejdet analyse
Tinna Hvalkof udarbejdede
en såkaldt SWOT-analyse
på kroen, der synliggjorde
stærke og svage sider. Des-
uden lavede hun en pro-
jektbeskrivelse for den
planlagte udvikling af kro-
en, som Bjartur og Ragga
kan bruge, når de skal søge
midler hos fonde til den
fortsatte udvikling af Bov
Kro.

- Det har givet os en rig-
tig god bund og retning at
arbejde videre ud fra, og vi
har fået sat mål for udvik-
lingsplanen, som vi faktisk
er foran med, så det er gået
over al forventning, siger
Bjartur Peturson.

Kroejeren pointerer, at
det er vigtig at planlægge,
hvad formålet og målet
med praktikken eller pro-
jektforløbet er inden op-
start, så tiden og energien
bruges rigtig for alle parter.

- Det har været vigtigt at
afsætte tid til at klæde Tin-
na ordentligt på og sætte
hende ind i tingene, da hun
jo kun kan arbejde ud fra
de oplysninger, vi har givet
hende, men et grundigt
forarbejde har givet et rig-
tig godt resultat, siger
Bjartur Peturson.

Bjartur Peturson fort-
sætter med at bruge de
kloge hoveder i udviklingen
af sin virksomhed. Efter
sommerferien søger han en
studerende markedsfø-
ringsøkonom til at udar-
bejde en markedsførings-
plan og byggetekniske stu-
derende til at opmåle kroen
til fremtidig renovering.

Henrik Dürr
hd@fla.de

Klogt hoved
fyrer op
under Bov Kro

MØGELTØNDER. Nu kan man
opleve verdensstjerner fra Den
Kongelige Ballet i slotshaven
ved Schackenborg i Møgeltøn-
der. Endda helt gratis.

Den Kongelige Ballet gør
klar til at drage ud i det dan-
ske sommerland for at fremfø-
re uddrag af berømte balletter,
og torsdag den 13. juni klok-
ken 19 er de kongelige ballet-
dansere på besøg i slotshaven
ved Schackenborg Slot.

Det er gratis at overvære fo-
restillingen, der omfatter
udpluk af ballettens alsidige
repertoire, men man skal sikre
sig billet for at komme ind.
Gratis billetter kan hentes på
Tønder Turistbureau frem til
den 13. juni klokken 17.30.

Der er i alt 1.650 billetter til
rådighed. Da der uden tvivl
bliver rift om dem, er det en
god ide at være hurtigt ude,
lyder opfordringen fra Tønder
Teater, der sammen med Den
Kongelige Ballet og Tønder
Kommune står som arrangør
af forestillingen. Henrik Dürr

hd@fla.de

Kom gratis til
sommerballet

BILLUND. Der er godt gang i
salget af sommerferierejser, og
interessen for landene ved
Middelhavet er stor. De danske
turister vil til Spanien, Tyrkiet,
det græske øhav og Bulgarien,
viser en opgørelse fra Falk
Lauritsen Rejser.

Den store efterspørgsel har

blandt andet skabt behov for
endnu flere flyafgange fra Bil-
lund til de populære feriemål
på Kos og den bulgarske sol-
kyst. Det fortæller Falk Laurit-
sen Rejsers direktør, Søren Falk
Lauritsen.

- Kos og Bulgarien har i flere
år været nogle af vores aller-

mest populære sommerrejse-
mål, og vi er derfor glade for,
at vi nu har fået endnu flere
afgange dertil i højsæsonen,
det vil sige hele juli og begyn-
delsen af august. Sidste år
måtte vi desværre melde ud-
solgt og skuffe rigtig mange i
netop denne periode, så med

flere afgange til Kos og Bulga-
rien gør vi i år alt for, at alle
solhungrende danskere kan
rejse sydpå og være sikre på at
få godt vejr i deres sommerfe-
rie, siger Søren Falk Lauritsen.

Henrik Dürr
hd@fla.de

Flere badebilletter til jyderne

Lone og Karsten Behr gik to gange 40 km.

Mange deltager nød vejret under Grænse-Marchen. Så er der pause.

Mange gik fredag, lørdag samt samt søndag både de korte samt
de lange ruter. Der var deltagere fra flerer lande, fra militæret
samt hjemmeværnet.
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