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Uddannelser præget af høj kvalitet og faglighed er en forudsætning for vores fortsatte vækst og velfærd  
i Danmark. Internationalt samarbejde og erfaringsudveksling om udvikling af nye metoder kan styrke 
kvaliteten af de danske uddannelser. Det er derfor vigtigt at skabe gode rammer for arbejdet med inter
nationalisering i institutioner og organisationer og sætte fokus på den måde, vi vælger at tilrette lægge 
udveksling af elever, studerende og undervisere på.

Med EU´s uddannelsesprogram Erasmus+ får vores elever, studerende og undervisere mulighed for at 
rejse ud og dygtiggøre sig. Programmet giver også tilskud til, at institutioner og organisationer kan deltage 
i europæisk uddannelsessamarbejde for derigennem at hente ny viden med hjem til Danmark. Viden, 
som skal styrke de danske læringsmiljøer og gøre vores uddannelser så attraktive, at de kan tiltrække og 
fastholde de dygtigste studerende og undervisere fra hele verden.

Erasmus+ er nu gået ind i sit andet år, og de danske institutioner har taget programmet til sig. I 2015 ud
deler vi 21,5 millioner euro til danske uddannelsesinstitutioner og organisationer, der ønsker at deltage  
i mobilitets og samarbejdsprojekter. I takt med, at tilskudsrammen stiger de kommende år, kan endnu 
flere institutioner og organisationer få glæde af programmet.

I denne publikation deler en række institutioner ud af deres erfaringer med europæisk uddannelses
arbejde og Erasmus+programmet. Nogle har i flere år arbejdet ud fra en klar strategi for internationali
sering, mens andre er ved at tage de første skridt mod en mere strategisk tilgang til det internationale 
arbejde i institutionen.

På tværs af uddannelsessektorer gælder det, at europæisk uddannelsessamarbejde kan løfte kvaliteten 
af uddannelse og læring endnu højere. Den viden og de kompetencer, som eleven, den studerende eller 
underviseren kommer hjem med, skal omsættes til gavn for resten af institutionen og det danske arbejds
marked.

God læselyst!

Esben Lunde Larsen
Uddannelses og forskningsminister

Internationalisering styrker 
vores uddannelser 

fororD
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at undervise elever uden for klasseværelset 
er en disciplin, der godt kan give læreren 
sved på panden. Men på Vestre skole er en 
gruppe lærere blevet specialister i netop 
dette. I 2014 fik skolen bevilliget tilskud fra 
Erasmus+ til at sende lærere til skotland, 
tjekkiet og sverige, hvor de sammen med 
lærerkollegaer fra hele Europa er blevet 
undervist af førende eksperter i udeunder
visning.

”De deltagende lærere kom tilbage med 
nye idéer og helt konkrete metoder til mere 
udeundervisning, som har hjulpet os til 
at opfylde skolereformens krav om mere 
udeundervisning og bevægelse i undervis
ningen”, fortæller skolens internationale 
koordinator Vibeke Vedsted andersen.
kurserne i udeundervisning er ét af en 
 række efteruddannelseskurser i udlandet, 
som lærere fra Vestre skole har været afsted 
på. På to år har 16 lærere – mere end hver 
tredje af skolens 40 lærere – været i udlandet 
for at dygtiggøre sig.

”En ret stor del af lærerne har været afsted, 
fordi vi prioriterer at dygtiggøre lærergrup
pen i relation til de nye krav, skolereformen 
stiller. De kommer hjem med en masse 
redskaber, et internationalt udsyn og en be
gejstring, der bliver hele skolen til del”, siger 
Vibeke Vedsted andersen.

fik blod på tanden
Vestre skole er i dag en folkeskole ’langt 
fremme i klassen’ målt på internationali
sering. skolen har deltaget i en lang række 
internationale samarbejdsprojekter og er 

konstant involveret i to til tre større tværna
tionale projekter, nogle af dem med tilskud 
fra EU. 

Den internationale dimension har efterhån
den ti år på bagen og startede med et lille 
konkret samarbejdsprojekt i faget engelsk, 
husker Vibeke Vedsted andersen, der har 
været engelsklærer på skolen i 15 år og har 
spillet en nøglerolle i skolens internationali
sering lige fra den spæde start.

”jeg fik en idé til et lille projekt, men jeg 
 anede ikke, hvordan vi skulle finde partner
skoler, for ingen på skolen havde et netværk 
i udlandet. Derfor søgte vi penge til at del
tage i et seminar, hvor projektpartnere kan 
møde hinanden, og dér fandt vi vores første 
partnerskole. Vi fulgte vores egen simple 
vej”, fortæller Vibeke Vedsted andersen.

Det første projekt gav skolen mere blod på 
tanden. Næste skridt var at søge om tilskud 
gennem Erasmus+ til et nyt projekt med ni 
partnerskoler i syv lande. siden har det ene 
projekt afløst det andet, og ofte har skolen to 
eller tre projekter kørende ad gangen.
 
aktuelt er skolen i gang med sit tredje større 
Erasmus+ projekt, denne gang om fred og 
konfliktløsning. Projektet er blevet til i et 
samarbejde med skoler i blandt andre Irland 
og frankrig, og der er planlagt transnationale 
møder med lærere på Cypern. sideløbende 
med projektet, har skolen bilateralt fået 
venskabsskoler i finland og spanien med 
gensidige elevbesøg.

fra fri leg til klar strategi

BørNEhaVE, GrUNDskoLE oG UNGDoMsUDDaNNELsE

På Vestre Skole i Middelfart Kommune startede det internationale 
samarbejde som en leg. Siden er det vokset så stort, at det har været 
nødvendigt for skolen at formulere en strategi. Og ambitionerne er 
endnu større.

koNtakt  

Vibeke Vedsted andersen,

international koordinator på 

Vestre skole, Middelfart:

vibekevedsted@hotmail.com

”Det første projekt 
gav skolen mere 
blod på tanden. 
Næste skridt var at 
søge om tilskud gen
nem Erasmus+ til et 
nyt projekt med ni 
partnerskoler i syv 
lande.”

Vibeke Vedsted andersen,

international koordinator på 

Vestre skole
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et spejl ud i verden
Målet med projekterne er at give eleverne et 
spejl ud i verden:

”sådan et spejl er noget af det vigtigste, vi 
kan give vores elever. De fleste af dem kom
mer ud til job, hvor de skal være dygtige til 
at samarbejde og danne netværk, så det er 
supersmart at lære allerede i skolen”, under
streger Vibeke Vedsted andersen. 

Vibeke Vedsted andersen har med egne ord 
haft en legende tilgang til det internationale 
arbejde, hvor hun og kollegaerne har prøvet 
sig frem, er snublet og har rejst sig igen. Nu 
føler skolen behov for en mere strategisk til
gang for at sikre, at det internationale udsyn 
og læringen fra projekterne bliver en del af 
hele skolens hverdag.

”at vi sender vores lærere ud i verden på 
efteruddannelse, har mange partnerskoler 
og gensidige elevbesøg i udskolingen, skal 
afspejle sig i hele den måde, vi tænker un
dervisning, så vi ikke bare hopper fra projekt 
til projekt. Det er særligt vigtigt nu, hvor 
skolereformen stiller tusinde andre krav til 
lærerne, og det kræver en strategi”.

leg aldrig alene
På Vestre skole er det internationale arbejde 
forankret i et internationalt udvalg, hvis 
medlemmer vælges for et år ad gangen 
og med Vibeke Vedsted andersen i en 
koordinerende rolle. hun arbejder halv tid 
på skolen som international koordinator, 
den anden halvdel af sin tid arbejder hun 

som international vejleder for Middelfart 
 kommune. hendes vigtigste råd til andre 
skoler, der vil arbejde med internationalise
ring, er at sikre god forankring:

”Leg aldrig alene. Det kræver energi og 
mange hænder, så få flest mulige med. Både 
kommunen og skoleledelsen skal bakke op 
og afse ressourcer”, siger hun.

trods stor opbakning er det efter skolerefor
men blevet sværere for Vestre skoles lærere 
at finde tid til de internationale aktiviteter. 
til gengæld er atmosfæren omkring det in
ternationale arbejde ændret i lærergruppen 
på Vestre skole. 

”Der er ikke udelt begejstring på lærerværel
set, når projekter engang imellem udløser 
vikarbehov, men der lyder ikke længere et 
automatisk ”åh nej”. Projekterne er heller 
ikke længere afhængige af min person, og 
det er ikke mig, der fører projekterne ud i 
livet. Det sker i dag som en fælles indsats på 
skolen,” afslutter Vibeke Vedsted andersen. 

gode råd

Vibeke Vedsted  
andersens råd til 
skoler, der vil i gang 
med internationale 
projekter:

•  Leg ikke alene. Involvér 
flest mulige lærere og 
sørg for, at skoleledel
sen bakker op.

•  Start med et meget 
enkelt projekt og lad 
det gro.

•  Vælg projekter, der 
under støtter imple
menteringen af skole
reformen.

•  Lav en strategi for, 
hvordan læring fra 
projekter kan virke ind 
på hele skolens måde at 
undervise.

•  Få kommunen til at 
prioritere den interna
tionale dimension, 
både på politisk plan og 
i direktionen. 

BEsøG VEstrE skoLE På

vestreskolemiddel
fart.skoleporten.dk

Vestre skole har deltaget i en lang række internationale samarbejdsprojekter 

og er konstant involveret i to til tre større tværnationale projekter – nogle af 

dem med tilskud fra Erasmus+.
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alle klasser på rysensteen Gymnasium i det 
centrale københavn besøger og får i løbet af 
gymnasietiden besøg af en  gymnasieklasse 
fra et andet land, og i alle fag har dele af un 
dervisningen et internationalt fokus. Dette 
målrettede fokus på internationalisering har 
givet skolen en position, som andre gymna  
sier foreløbig kun kan drømme om: et  officielt 
stempel som landets første og indtil videre 
eneste internationale profilgymnasium. 

Undervisningsministeriet godkendte i januar 
2015 rysensteen Gymnasium som interna
tional profilskole og begrundede afgørelsen 
med, at gymnasiet ”i usædvanlig høj grad har 
indtænkt en international profil i alle dele 
af skolens virke, og at profilen derfor er en 
mærkbar realitet for alle skolens elever og 
skolens personale”. Med titlen følger dispen
sation til at optage internationalt orienterede 
elever fra hele landet og ikke kun fra gymna
siets nærområde.

skolens mange internationale aktiviteter 
er samlet i et program, Global Citizenship 
Programme, som er bygget op omkring en 
særlig læreplan, der definerer en række faglige 
og dannelsesmæssige mål, som skal styrke 
alle elevers internationale og interkulturelle 
kompetencer. Disse mål udgør et perspektiv 
på en lang række tværfaglige forløb, på  al 
undervisning og på mange ekstracurrikulære 
aktiviteter. De udgør også grundlaget for ry
sensteen Gymnasiums samarbejder med en 
lang række uddannelsesinstitutioner rundt 

ledelsen skal bakke op om  
internationaliseringsdagsordenen

BørNEhaVE, GrUNDskoLE oG UNGDoMsUDDaNNELsE

Solid ledelsesmæssig forankring og hårdt arbejde. Det er vigtige 
ingredienser i den opskrift, der har givet Rysensteen Gymnasium 
en unik status som internationalt profilgymnasium.

koNtakt  

anders Schultz, 

pædagogisk leder for Global 

Citizenship Programme på 

rysensteen Gymnasium:  

as@rysensteen.dk

”at skolen er nået 
så vidt har krævet 
hårdt arbejde, tid, 
penge, klar strategi, 
stort lærerengage
ment og en ledelse, 
der virkelig satser 
på internationalise
ring.”

anders schultz, pædagogisk 

leder for Global Citizenship 

Programme

om i hele verden, hvor rysensteen Gymna
siums elever og skolens partnerskole
elever besøger hinanden i en uge og under 
besøget bor hjemme hos hinanden. Global 
Citizenship Programme skal gennemsyre 
alt, hvad der sker på skolen, og eleverne 
skal møde programmet i alle fag, forklarer 
anders schultz, der er pædagogisk leder for 
rysensteen Gymnasiums Global Citizenship 
Programme.

Sørg for ledelsesmæssig forankring
at skolen er nået så vidt har krævet hårdt 
arbejde, tid, penge, klar strategi, stort lærer
engagement og en ledelse, der virkelig  
satser på internationalisering, opsummerer 
anders schultz:

”Der findes ikke lette løsninger i arbejdet 
med internationalisering, og det er ikke nok, 
at skolen giver en lærer titel af international 
koordinator, hvis denne ikke har ledelses
mæssige beføjelser eller meget stærk 
ledelses mæssig opbakning”. 

han vurderer, at rysensteen Gymnasiums 
resultater i høj grad skyldes en rektor, der 
står 100 procent bag projektet og sikrer, at  
de ansvarlige for internationale aktiviteter 
får beføjelse til at sige, at ”sådan her gør vi”.
som pædagogisk leder står anders  schultz 
for den overordnede koordination af 
klasseture, deltager i faglige netværk og 
konferencer og står for mediekontakt. En 
international koordinator er ansat til at 
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varetage de praktiske opgaver i forbindelse 
med eksempelvis visum og billetter, at sko
lens elever og lærere rejser ud og besøger 
venskabsklasser i udlandet og får ugelange 
besøg af venskabsklassen på skolen. 

”Vi er her på skolen to medarbejdere, der 
primært arbejder med internationale akti
viteter. Det er mange ressourcer at bruge på 
opgaven, men derved sikrer vi, at lærerne 
kan koncentrere sig om at sikre den højest 
tænkelige faglighed i Global Citizenship 
Programme”, siger anders schultz. 

Udfordrende – men vigtigt  
at inddrage alle fag
Ledelsens opbakning er og har fra starten 
været meget synlig. Det var skolens rektor 
Gitte transbøl, der i 2010 tog initiativ til og 
sammen med en gruppe af lærere formu
lerede Global Citizenship Programme, og 
hun har selv spillet en aktiv og central rolle i 
opbygningen af skolens net af partnerskabs
skoler, som består af i alt 14 skoler spredt på 
fem kontinenter. 

Den stærke ledelsesmæssige forankring har 
været nødvendig for at realisere og vedlige
holde programmet så hurtigt, som det er 
sket på rysensteen Gymnasium. Når et pro
jekt bliver implementeret så hurtigt, er det 
altid en udfordring at engagere alle lærere og 
sikre en fælles ejerskabsfølelse, understre
ger anders schultz. skolen har derfor sendt 
lærere ud for at besøge partnerskoler, og alle 
faggrupper har været med til at formulere, 
hvordan programmet skal indgå i deres 
specifikke undervisning.

at inddrage Global Citizenship Programme 
i alle fag har i praksis vist sig udfordrende, 
erkender anders schultz: 

”Det er ingen hemmelighed, at nogle fag har 
været nemmere at inddrage end andre. Men 
lærerne har arbejdet fantastisk hårdt på at 
indtænke deres respektive fag i projektet, og 
i dag har alle faggrupper en naturlig place
ring i programmet”.  

En strategisk ramme udstak ledelsen alle
rede ved programmets tilblivelse: der blev 
lavet en selvstændig læreplan for program
met, som skolen stadig arbejder ud fra. 
skolen har også en såkaldt progressionsplan 
for, hvordan aktiviteterne i programmet ind
går konkret i hver klasses gymnasieforløb. 
senest har skolen udviklet en studieplan, så 
eleverne tydeligere kan se, hvordan og hvor 
i undervisningen, programmet er i spil.

netværksbåret samarbejde 
rysensteen Gymnasiums net af partner
skabsskoler er et produkt af langvarigt 
netværksarbejde.

”Der er ingen central, man kan ringe til, når 
man vil finde en partnerskole. Vi har brugt 
kontakter blandt lærere, forældre, skolens 
bestyrelse og eksperter. sådan foregår det 
også lige nu, hvor vi leder efter en partner
skole i sydkorea. Men det er blevet lettere, 
især efter at vi er blevet profilskole”, siger 
anders schultz.

Global Citizenship Programme er ved at 
blive evalueret som led i et stort forsknings
projekt. anders schultz er ikke i tvivl om, at 
eleverne opnår en uvurderlig læring:

”Eleverne får i mødet med eleverne fra 
partnerskolen samtaler og oplevelser, som 
skolen ikke kan undervise dem i. I kombina
tion med det faglige indhold er programmet 
derfor en utrolig læreproces, der ruster vores 
elever til at favne mulighederne i globalise
ringen”.

fakta

•  Undervisningsministe
riet godkendte i januar 
2015 rysensteen gym
nasium som internati
onal profilskole. Med 
titlen følger dispensa
tion til at optage inter
nationalt orienterede 
elever fra hele landet og 
ikke kun fra gymnasiets 
nærområde.

•  Som led i skolens inter
nationaliseringsdags
orden har rysensteen 
gymnasium i de seneste 
år søgt om og modtaget 
tilskud til nordiske 
samarbejdsprojekter 
gennem Nordplus.  
Siden 2013 har rysen
steen gymnasium arbej
det sammen med gym
nasier i Island,  norge 
og Sverige. Sko lerne har 
udfra en nordisk vinkel 
arbejdet med klima 
og energispørgsmål i 
naturvidenskabsunder
visningen. 

•  Nordplus er Nordisk 
Ministerråds mobilitets- 
og netværskprogram for 
uddannelsesområdet. 
Programmet omfatter 
de nordiske og baltiske 
lande. Læs mere om 
Nordplus på ufm.dk/
nordplus

Læs MErE oM 
rysENstEEN 
GyMNasIUM På 

rysensteen.dk
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samtlige 650 elever på en fuldtids erhvervs
uddannelse på aarhus Business College får 
tilbud om fire ugers praktik eller studie
ophold i udlandet, og skolen  sender årligt 
cirka 6570 elever afsted. Nu har skolen sat 
som strategisk mål, at endnu flere elever 
skal afsted.

Udlandsopholdene er nemlig ekstremt lære
rige, fastslår hans henning Nielsen, forstan
der for erhvervsuddannelserne på aarhus 
Business College:

”Det er både et kæmpe chok og utroligt 
lærerigt for vores elever, når de pludselig 
står på en virksomhed i Ungarn, hvor virk
somhedskulturen er hierarkisk og meget 
anderledes end i Danmark, hvor vi har en 
flad ledelsesstruktur og frihed til at tale lige 
ud af posen med chefen. Det skal endnu 
flere elever have mulighed for at opleve”, 
siger han.

Skolens flagskib
Praktik og studieforløbene er typisk af fire 
ugers varighed, og skolen sender elever på 
virksomheds og studieophold i fire lande 
på tre kontinenter. Udlandsopholdene er 
stort set gratis for eleverne, da de arrangeres 
og finansieres af skolen med tilskud fra for
skellige tilskudsordninger, blandt andet EU´s 
uddannelsesprogram Erasmus+.

som udgangspunkt skal alle elever, der 
 søger, have chancen for at komme afsted. 

Men skolen sikrer gennem en grundig 
screening, at kun de mest motiverede slip
per gennem nåleøjet.

Uden tilskud ville 6070 procent af  eleverne 
ikke have råd til at tage afsted, vurderer 
hans henning Nielsen:

”for os er det vigtigt, at alle elever med lyst 
og evner får muligheden uanset deres socia
le og økonomiske baggrund. Nogle af vores 
elever synes ikke, at skolen er det sjoveste 
eller dét, de er bedst til, og et praktikophold 
i udlandet giver dem større selvsikkerhed 
og også bedre sproglige kompetencer og 
kulturforståelse”.

Praktikopholdene i udlandet er blevet et 
kendemærke for aarhus Business College. 

”at sende elever ud på lange ophold er 
blevet flagskib for aarhus Business College. 
Både elever og forældre siger: ”hold da op, 
det er et flot tilbud”. Den efterspørgsel er 
guld værd og har gjort udlandspraktik til en 
institution på skolen, som jeg og den øvrige 
ledelse ikke længere behøver at skubbe på”, 
fortæller hans henning Nielsen.

aarhus Business College sender også stude
rende på traditionelle studieture til udlan
det, men det fylder mindre og mindre. som 
elev på skolens erhvervsuddannelser kan 
man også komme i et helt års praktik i en 
virksomhed i udlandet gennem PIUordnin

fra internationale projekter til  
samlet international strategi 

ErhVErVsrEttEDE GrUND oG EftErUDDaNNELsEr

Hver tiende elev på Aarhus Business Colleges erhvervs
uddannelser er i et længerevarende praktik eller studieforløb i 
udlandet. Næste strategiske mål er at få endnu flere elever afsted, 
og alle fag skal fremover have en international dimension.

”at sende elever ud 
på lange ophold er 
blevet flagskib for 
aarhus Business 
College.”

hans henning Nielsen,  

for stander på  

aarhus Business College

koNtakt  

Hans Henning nielsen, 

forstander på 

aarhus Business College: 

hani@aabc.dk
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gen, som står for Praktik i Udlandet. hidtil 
har interessen for de meget lange praktik
ophold i udlandet dog været begrænset, 
men hans henning Nielsen fornemmer, at 
det er ved at ændre sig:

”Det kan være svært at overbevise  eleverne 
om at tage et år til udlandet helt alene, ofte 
til en praktikantløn, der er svær at leve af. 
Men interessen for at komme afsted er vok
sende, og vi har store ambitioner”. 

del af alle fag
aarhus Business College har arbejdet mål
rettet med internationale aktiviteter siden 
2007, og det voksede sig hurtigt stort med 
en stribe europæiske og nordiske samar
bejdspartnere, projekter og programmer. Nu 
har skolens ledelse besluttet at flytte fokus 
til et nyt og endnu mere strategisk niveau.

”hovedparten af vores elever skal ud og 
arbejde i internationale virksomheder og 
danske virksomheder med internationalt 
udsyn, og det skal eleverne være i stand til 
at tackle fra dag et. og vi skal lære dem det.
skolen er derfor i gang med at udarbejde 
et internationalt curriculum, der skal sikre, 
at internationaliseringen og læringen fra 
projekterne integreres i samtlige fag. Der 

fakta

eUroPæISk 
UddannelSeS
SaMarbejde 

•  På tværs af europa 
har aarhus business 
College en række 
sam arbejdspartnere i 
blandt andet england, 
tyskland,  Ungarn og 
Spanien. eleverne er 
afsted på et blandet stu
die- og praktikophold. 
Skolen har samarbejds
aftaler både med små 
idealistiske virksomhe
der som the Honeyrose 
bakery i  London og 
store multi nationale 
selskaber som IbM i 
Glasgow og dublin.  

PraktIk I 
 Udlandet 

•  aarhus business 
College har en PIU 
konsulent, som hjælper 
skolens elever med at 
finde praktikpladser i 
blandt andet Storbritan
nien og Tyskland. 

•  PIU står for Praktik i 
Udlandet. PIU-ordnin
gen er et dansk mobili
tetsprogram for elever 
på de grundlæggende 
erhvervsuddannelser, 
landbrugsuddannelser 
og social og sundheds
uddannelser.

aarhus Business College har arbejdet målrettet med internationale aktiviteter siden 2007, og det voksede 

sig hurtigt stort med en stribe europæiske og nordiske samarbejdsprojekter, fortæller hans henning Nielsen, 

som er forstander for erhvervsuddannelserne på aarhus Business College.

er også et endnu større ledelsesfokus på 
internationalisering, som har fået en langt 
mere central rolle i aarhus Business Colleges 
overordnede strategi. strategien for 2015
2020 har fem overordnede målsætninger. 
En af dem er øget internationalisering”, siger 
hans henning Nielsen.

ledelsen sparker døren ind
opbygningen af skolens store netværk af 
udenlandske samarbejdspartnere og prak
tiksteder startede efter ”de forhåndenværen
de søms princip”. I dag har aarhus Business 
College samarbejdspartnere i England, 
tyskland, Ungarn og spanien samt i Usa og 
australien. 

I dag ligger administrationen af de internati
onale aktiviteter hos en særlig task force på 
skolen, som arrangerer og søger midler til 
udlandsopholdene. skolens ledelse spiller 
en stadig mindre rolle i det daglige arbejde  
men har stadig en vigtig ceremoniel rolle. 

”Nogle steder i verden betyder det meget 
for samarbejdsviljen, om de møder ledel
sesrepræsentanter. Vores internationale task 
force kan nogle gange have svært ved at slå 
dørene ind, så dér fungerer ledelsen som 
døråbner”, afslutter hans henning Nielsen.

Læs MErE oM PIU 
orDNINGEN På 

ufm.dk/piu

BEsøG aarhUs BUsINEss 
CoLLEGE På

aabc.dk
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Danske produktionsskoler har i nogle år 
haft et netværk med søsterskoler i finland, 
 tyskland og frankrig. Et netværk, som 
de senere år er udviklet til et formaliseret 
samarbejde med sekretariat hos den danske 
Produktionsskoleforening, der også har an
sat en international konsulent. Den satsning 
har båret frugt i form af EUstøttet udveks
ling af lærere og elever og øget videndeling 
mellem produktionsskoler i Europa.

”Produktionsskoleforeningen valgte for 
nogle år siden at gøre det internationale 
arbejde til et strategisk indsatsområde for 
at promovere idéen om praksislæring som 
en anden vej for unge, der ikke profiterer 
af boglig uddannelse og har svært ved at 
finde fodfæste på arbejdsmarkedet”, siger 
Christine Muurholm, Produktionsskole
foreningens internationale konsulent.
Den beslutning høster foreningen en række 
positive konkrete resultater af. fra 2013 
til 2015 har 18 danske produktionsskole
lærere været på en uges efteruddannelse på 
en produktionsskole i et andet EUland, og 
nye lærerudvekslinger er i støbeskeen, for 
lærerne kommer meget inspirerede tilbage, 
fortæller Christine Muurholm. 

faglærere fra danske produktionsskoler be
søger i en uge en udenlandsk produktions
skole, som i samme uge har besøg af lærere 
fra produktionsskoler i andre lande, og alle 
de besøgende lærere indgår i værksteds
undervisningen under opholdet. På samme 
måde tager danske produktionsskoler imod 
lærere fra andre lande i en uge ad gangen. 

Evalueringerne viser, ifølge Christine 
 Muurholm, at det er en stor succes: 

”Lærerne er enormt glade for det. De får et 
frisk pust, nye kontakter og nye idéer med 
hjem til deres eget værksted”. 

En dansk designlærer, der har besøgt en 
østrigsk produktionsskole, evaluerer sit 
ophold således:

”jeg fik et gavnligt indblik i andre under
visningsformer, kultur, skoleuddannelse, 
produktionsskole, lederfunktioner, praktisk 
arbejde og indretning af skolen. jeg glæder 
mig over vores måde at drive produktions
skole på, men jeg kunne bestemt lære noget 
af skolen, som jeg besøgte, om krav og 
disciplin.”

løfter opgaven for skolerne
Udvekslingen er gratis for læreren og skolen, 
og al praktik i forbindelse med  udvekslingen 
varetages af Produktionsskoleforeningen. 
og den konstruktion er vigtig, pointerer 
Christine Muurholm. for selvom konceptet 
er enkelt, kræver det en del koordination at 
arrangere udvekslingerne:

”En del danske produktionsskoler har ikke 
selv ressourcer til at arbejde internationalt. 
fordi vi som forening løser den opgave for 
dem, kan alle deltage, og der er ingen tvivl 
om, at det får skoler med, som ikke har de 
fornødne ressourcer selv”, fortæller hun.  

Det er foreningens håb, at skolerne finder 
udvekslingerne så værdifulde, at de selv 

eUsamarbejde skaber interesse for 
det danske produktionsskolekoncept 

ErhVErVsrEttEt GrUND oG EftErUDDaNNELsE

Danske produktionsskoler udveksler i stigende grad viden, elever 
og lærere med skoler i udlandet. Udviklingen drives af Produktions
skoleforeningen, der satser målrettet på internationalt samarbejde.

koNtakt  

Christine Muurholm, 

Produktionsskoleforeningens 

internationale konsulent:

christine@psf.nu

”Efter at vi er ble
vet mere aktive 
internationalt, får vi 
mange invitationer 
til samarbejde og 
medvirken i EUpro
jekter – langt flere 
end vi har tid til at 
deltage i.” 

Christine Muurholm,  

international konsulent i 

Produktions skoleforeningen
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bliver aktive. Produktionsskoleforeningen 
er medlem af og sekretariat for den interna
tionale produktionsskoleforening IPso, som 
har søgt og modtaget tilskud til mobilitets
projekter fra EUprogrammet Erasmus+. Den 
seneste bevilling åbner for, at udvekslinger
ne kan udvides til også at omfatte elever, 
så syv til otte elever sammen med en lærer 
besøger en produktionsskole i et andet land 
i en uge. Der møder de både skolens elever 
og lærere og tilrejsende elevgrupper fra 
andre lande.

”Elevrejserne bliver en stor mundfuld at 
organisere, men vi forventer et stort udbyt
te. Eleverne får udvidet deres horisont og 
kontakter i mange lande”, siger Christine 
Muurholm.

Produktionsskoleforeningen har også ind
gået et strategisk partnerskab med de øvrige 
skoleforeninger i IPso om at udveksle og 
udvikle skolernes værktøjer til at kompe
tencevurdere deres elever. også her har 
Produktionsskoleforeningen fået bevilliget 
EUtilskud til opgaven. 

”at gå på en produktionsskole er ikke 
formelt kompetencegivende, men eleven 
får et kompetencebevis, der dokumenterer 
opnåede realkompetencer. I realiteten ar
bejder produktionsskoler i Europa i spæn
dingsfeltet mellem formel og ikkeformel 
kompetenceudvikling. De erfaringer skal i 
projektet bruges til at udvikle dokumentati
onsværktøjer, som også kan komme andre 
skoleformer til gavn”, fortæller Christine 
Muurholm.

Spreder produktionsskoleidéen
Christine Muurholms stilling som interna
tional konsulent blev oprettet i starten af 
2014 og var en nyskabelse i Produktionssko
leforeningen i kølvandet på en beslutning 
i bestyrelsen om at satse mere målrettet på 
internationalisering. 

Christine bruger halvdelen af sin arbejdstid 
på internationalt arbejde, og det har resulte
ret i, at foreningen deltager i flere EU sam
arbejdsprojekter end tidligere. for det tager 
lang tid at ansøge om tilskud fra Erasmus+ – 
tid som den enkelte skole generelt ikke har. 
Det øgede internationale samarbejde gør 
Produktionsskoleforeningen til en ombejlet 
samarbejdspartner og har skabt stor syn
lighed om den danske produktionsskole
model i resten af Europa, vurderer Christine 
Muurholm:

”Efter at vi er blevet mere aktive internatio
nalt, får vi mange invitationer til samarbejde 
og medvirken i EUprojekter – langt flere 
end vi har tid til at deltage i. Mange vil gerne 
lære af den danske produktionsskoleidé”.

Ikke mindst er der interesse for idéen i 
sydeuropa, som i disse år har mange unge 
ledige med udfordringer i stil med dem, 
Danmark stod med i 1970’erne, og som førte 
til opfindelsen af produktionsskolen. 
”Produktionsskoletanken er oprindeligt 
dansk, og med vores europæiske samar
bejde opfylder vi et af de danske skolers 
langsigtede mål  nemlig at sprede produk
tionsskolepædagogikken”, afslutter 
 Christine Muurholm.  

gode råd 

Christine 
 Muurholms råd 
om at indgå i 
samarbejder med 
skoler i udlandet:

•  Vælg samarbejdspart
nere og samarbejder 
med omhu.

•  Gab ikke over for 
 mange projekter på  
én gang.

•  afsæt de fornødne 
midler. det tager tid 
både at søge og admi
nistrere samarbejds
projekter.

•  Sæt god tid af til at 
søge eU-tilskud. det 
tager tid at skrive 
skarpe ansøgninger. 
Husk at eUtilskud 
kræver, at I også selv 
investerer.

•  Lær af andres erfa
ringer. Selv deltager 
jeg ivrigt i seminarer 
udbudt af Styrelsen 
for Videregående 
 Uddannelse. de har 
lært mig en masse og 
givet netværk.

Læs MErE           
www.psf.nu           
www.ipso.li
 

Elevrejser er med til at udvide 

elevernes horisont og skabe 

kontakter i andre lande.
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Et semester i udlandet! Er det ikke både dyrt 
og besværligt at få arrangeret? Det behøver 
det absolut ikke at være, mener DtU. I de 
sidste tre år har universitetet – som led i ind
satsen for øget internationalisering – tilbudt 
særlige Exchangepakker. Det betyder, at 
studerende fra de over 50 studieretninger let 
kan finde nyttig information om relevante 
udlandsophold blandt DtU’s 200 partner
institutioner over det meste af verden. 

”Vi ved, at det for den enkelte studerende 
kan forekomme som en større research
opgave at planlægge et udlandsophold. 
 hvilke universiteter er relevante for mig, 
hvor mange ECtspoint får jeg, hvordan får 
jeg min sU med? Vil man eksempelvis stu
dere nanoteknologi, er der institutioner, der 
er særligt relevante. Den viden har vi allere
de via vores internationale studievejledning 
og underviserne på de enkelte studieret
ninger. Det er ærgerligt, hvis en studerende 
dropper tanken om et semester i udlandet 
alene på grund af planlægningen. Derfor har 
vi valgt at gøre forarbejdet og servere vores 
informationer på et sølvfad i lettilgængelige 
Exchangepakker,” siger Morten overgaard, 
head of International affairs på DtU. 

Vil øge udgående mobilitet
På linje med den generelle holdning i sam
fundet mener DtU, at det har stor værdi for 
både studerende, virksomheder og samfund, 
at danske unge gennemfører en del af deres 
uddannelse i udlandet. 

et færdigpakket udlandsophold  
kan give det sidste skub 

VIDErEGåENDE UDDaNNELsE

Det er synd, hvis en studerende dropper tanken om et semester i 
udlandet alene på grund af planlægningen. Det mener Danmarks 
Tekniske Universitet, DTU, som har haft succes med at samle alle 
de nødvendige informationer i overskuelige Exchangepakker. 

koNtakt  

Morten Overgaad, 

head of International 

affairs på DtU: 

moov@adm.dtu.dk

”På DtU er det et 
særligt strategisk 
mål at øge de stu
derendes udgående 
mobilitet – både til 
oversøiske partner
universiteter og til 
Erasmuspartnerne.” 

Morten overgaard,  

head of International affairs, 

DtU

På DtU er det et særligt strategisk mål at øge 
de studerendes udgående mobilitet – både 
til oversøiske partneruniversiteter og til 
Erasmuspartnerne. Indtil for et par år siden 
kom markant flere fra udlandet til DtU, end 
DtU selv sendte afsted. Exchangepakkerne 
har ændret det forhold, så der i dag er en 
stærkere balance og gensidighed i udveks
lingen.

Ikke bare ’en på opleveren’
De studerende på DtU er, før de tager ud, 
primært opmærksomme på det faglige 
udbytte i udlandet, men vender ofte hjem 
med overraskende erfaringer i bagagen, 
fortæller Morten overgaard:

”De studerende er generelt meget tilfredse 
med det faglige niveau og studiemiljøet 
på DtU. Derfor er de også sundt kritiske i 
forhold til et eventuelt udlandsophold og 
tager ikke bare ud for at få ’en på opleve
ren’. På andre uddannelsesområder har de 
studerende måske lidt mere fokus på den 
personlige udvikling og de interkulturelle 
kompetencer, som et ophold kan give. Det 
interessante er, at når vi får vores stude
rende hjem igen, fremhæver de ofte netop 
den personlige udvikling som en vigtig 
kvalitet ved opholdet. De ved, at ingeniør
virksomheder agerer internationalt, og at 
de i arbejdslivet får internationale kollegaer 
og skal kunne begå sig overalt i verden. De 
kompetencer får de lov at prøve kræfter 
med via udlandsopholdet”.
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Smart at gøre det endnu  
lettere at læse i udlandet 

Isa bjørnø Ipsen fik god hjælp på dTU, da hun for små to år siden læste et 
semester på tU delft i Holland:

”jeg brugte min uddannelsesleder på design og Innovation-studiet og en 
medstuderende fra årgangen over mig, som allerede havde været afsted. Når 
det handlede om valget af selve kurserne, fik jeg en hollandsk studerende her 
på dTU til at hjælpe. jeg kan godt se det smarte i at gøre det endnu nemmere 
for studerende at komme ud og læse i udlandet.” 

Med sig hjem fra Holland fik hun internationale erfaringer både på det faglige, 
sproglige, kulturelle og personlige plan. ”Universitetet er stærkt inden for mit 
faglige felt, og jeg deltog blandt andet i udvikling af hverdagsdesigns til børn, 
der eksempelvis skal få dem til at spise også de sunde ting på tallerkenen. Og så 
boede jeg på kollegie med 15 hollændere. jeg har lært nye metoder og at være 
mere frembrusende på engelsk,” siger den 25- årige dTU-studerende.

en exCHange
Pakke 
IndeHolder:

Eksempel på sammen
hængende semesterfor
løb på et partneruniver
sitet konkretiseret med 
kursusnumre, kursustitel 
og ECtspoint.

DtU’s studerende ved, at ingeniørvirksomheder agerer internationalt, at de vil få internati

onale kollegaer og skal kunne begå sig overalt i verden. Med Exchangepakkerne er det nu 

blevet meget nemmere at tage på udlandsophold for at få internationale erfaringer.  

25årige Isa Bjørnø Ipsen tilbragte  

5. semester af sin uddannelse på 

DtU  i holland.

BEsøG DaNMarks tEkNIskE 
UNIVErsItEt På

dtu.dk
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”Danske studerende skal uddannes til en 
global verden. hvis ikke vores undervisere 
og ansatte har internationale kompetencer  
i forhold til sprog, kultur og faglige strøm
ninger – kan vi som uddannelsesinstitution 
ikke løfte vores opgave. Vi ser mobilitets
ophold som en naturlig og vigtig del af den 
kompetenceudvikling, vi tilbyder vores 
medarbejdere, og som en nødvendighed for 
at fastholde og videreudvikle VIas og hele 
Danmarks position som en attraktiv, global 
samarbejdspartner,” siger professionshøjsko
lens prorektor, Peter friese.

Derfor pakker mellem 80100 medarbejdere 
fra VIa hvert år tandbørste, blåt sygesikrings
bevis og computer for at tage ophold i ét af 
de mange lande verden over, hvor profes
sionshøjskolen har samarbejdsaftaler med 
universiteter og uddannelsesinstitutioner. 
og tallet er stigende, for det er i høj grad ud
dannelsesinstitutionens ansvar at inspirere 
flere undervisere og ansatte til at tage afsted, 
fortæller Peter friese.
 
Man skal arbejde med sin faglighed  
i udlandet
”Mobilitet er afgørende, hvis man skal have 
succes med internationalisering. Uanset 
den teknologiske udvikling og mulighe
den for fjernsamarbejde, kan man ikke 
forstå, formidle og agere internationalt, hvis 
ikke man har arbejdet med sin faglighed i 
udlandet. Dette gælder både undervisere, 
forskere og administrative medarbejdere. De 
partner relationer, man opbygger ved ophold 

når underviseren rejser ud,  
gør de studerende også  

VIDErEGåENDE UDDaNNELsE

Professionshøjskolen VIA sender hvert år mellem 80100 
 under visere og ansatte på kortere eller længere udlandsophold 
med  Erasmus+, og tallet er stigende. Den jyske uddannelses
institution med i alt 8.500 studerende har erfaring med, at øget 
medarbejdermobilitet skaber øget studentermobilitet.   

koNtakt  

Peter frIeSe, 

prorektor på VIa University  

College: pf@via.dk

”De partnerrelatio
ner, man opbygger 
ved ophold i ud
landet, styrker også 
mulig hederne for 
at til trække dygtige, 
udenlandske under
visere og studerende 
til Danmark.” 

Peter friese, prorektor VIa 

 University College

i udlandet, styrker også mulighederne for  
at tiltrække dygtige, udenlandske under
visere og studerende til Danmark,” siger 
Peter friese. 

De personlige og faglige netværk, som VIas 
undervisere får, når de rejser ud, er også 
vigtige for professionshøjskolens deltagelse 
i internationale forsknings og udviklings
projekter. 

”relationer styrker evnen til at sam arbejde 
på tværs af landegrænser. Deltagelse i 
internationale netværk er en stærk faglig 
motivation for mange af VIas medarbej
dere og kan i sig selv anspore til deltagelse i 
nye forsknings, udviklings og innovations
aktiviteter”, fortæller Peter friese.

Stærke ambassadører for  
internationalisering
”Udlandsophold giver medarbejderne en 
viden, der kan bruges direkte i den dag
lige undervisning og dermed bidrage til 
stærkere lærings og studiemiljøer. og så 
ved vi, at når læreren er fortrolig med at 
arbejde i udlandet, bliver de studerende 
mere inspirerede til at tage et semester eller 
komme i praktik uden for landets grænser. 
Undervisere med international erfaring er 
de stærkeste ambassadører for øget studen
termobilitet blandt danske studerende,” 
understreger Peter friese.

VIa anerkender mobilitetsophold som en 
vigtig del af medarbejdernes kompetence
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udvikling. Men ikke alle undervisere har 
interesse i udlandsophold. Derfor har man 
på flere af VIas hovedområder, blandt andet 
på pædagog og læreruddannelsen oprettet 
task forces med undervisere, der har stor 
interesse i for en periode at skifte de jyske 
omgivelser ud med fremmede himmelstrøg. 
Dette gælder både i forhold til udveksling 
gennem Erasmus+ men også i forhold til 
eksportaktiviteter, eksempelvis i kina og 
rumænien, hvor der typisk er brug for 
under visere i kortere perioder. 

redskaber til øget mobilitet
De internationalt interesserede medarbejde
re fungerer som ambassadører for værdien 
af udlandsophold i forhold til kollegaer, 
fortæller Peter friese og fortsætter:

Undervisere  
som mobilitets 
ambassadører 

Underviser Marianne  Lippert 
fra VIas Global business 
engineering uddannelse er et 
eksem pel på, hvordan under
viseres mobilitetsophold inspi
rerer til nye udlands ophold.

I begyndelsen af 2015 var  Marianne 
lippert på udlandsophold på 
 Universidad Politécnica de  Valencia 
i Spanien, hvor hun blandt andet 
underviste i ’berømte danskere’ og 
præsentations teknik. Opholdet gav 
nye kontakter, som betød, at otte 
spanske stude rende i april 2015 var 
på besøg hos VIa i aarhus, mens 
 Marianne Lippert i maj 2015 kunne 
tage sine spanskstuderende med den 
anden vej for at tilbringe fem faglige 
dage i Valencia. 

”det var sjovt, spændende og lærerigt 
for de studerende – både at være i 
Spanien, men også at have de spanske 
studerende på besøg på studiet og 
privat. de fik virkelig knyttet bånd, og 
de af mine studerende, der var mest 
modvillige over for at have fremmede 
overnattende, endte med at blive de 
mest engagerede. Og deres karakte
rer er steget, fordi de fik hul på det 
spanske,” siger Marianne Lippert, der 
også underviser i dansk, idéhistorie og 
videnskabsteori.
 
”der ligger et stort arbejde i studiebe
søg, men det er det værd. Nu har jeg 
og mine danske og spanske kollegaer 
gjort os nogle erfaringer, der gør, at det 
bliver lettere næste gang,” siger hun.

faktisk er der planer om at gøre den 
dansk/spanske udveksling til en årlig 
begivenhed, og fordi Marianne Lippert 
også undervejs har fået kontakter i 
frankrig, arbejder VIa nu på lignende 
aftaler med et fransk universitet.

De studerende, der besøger VIa University College, får også kulturelle og sociale  oplevelser 

med hjem. her er en gruppe spanske studerende på besøg på kunstmuseet aros.

”Vi danner derfor grupper af internationalt 
entusiastiske medarbejdere, der kan gå for
rest. oveni gør vi meget ud af at styrke syn
ligheden af den faglige og personlige værdi, 
det giver at rejse ud, blandt andet igennem 
internationale netværk på tværs af uddan
nelser og sektorer. fremadrettet kunne man 
også forestille sig, at udlandsophold kunne 
knyttes mere formelt til kompetenceudvik
ling. og sidst, men ikke mindst, kunne man 
forankre ansvaret for pleje af internationale 
partnere på ledelsesniveau i de faglige 
mil jøer – frem for i internationale afdelin
ger. Der er flere muligheder,” konkluderer 
prorektoren. 

BEsøG VIa UNIVErsIty 
 CoLLEGE På

via.dk
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hvorfor egentlig udvikle undervisningen 
via tørre tekster i en bog, når man kan få 
inspiration og nye metoder fra kollegaer 
uden for landets grænser? Det er filosofien 
hos VUC storstrøm, der i mere end 30 år har 
arbejdet systematisk og professionelt med 
at give deres uddannelser et internationalt 
udsyn.
 
I dag har VUC storstrøm altid flere projek
ter i gang med partnere fra EU over Usa til 
 Vietnam. Det gavner elever og kursister, 
uanset om de går på hf, almen og forbe
redende voksenuddannelse, kurser for 
ordblinde og læsesvage eller er i gang med 
et kompetenceløft for medarbejdergrupper. 

”Det internationale engagement gennem
syrer hele organisationen. Det har en af  
smittende effekt i de enkelte undervisnings
lokaler, for når vores undervisere samar
bejder med kollegaer i andre lande, får de 
et internationalt mindset og en masse ny 
viden og erfaringer, som kursister får glæde 
af,” siger flemming Nielsen, projektleder 
hos VUC storstrøm.

fjernundervisning binder  
klasser  sammen
Man mærker, at mange undervisere på 
VUC storstrøm har en særlig forbindelse til 
omverdenen. De har kollegaer i udlandet, 
bruger ofte materialer udviklet i andre lande 
eller sætter strøm til undervisningen og 
kobler danske elever sammen med elever, 
der taler andre sprog under fremmede 
himmelstrøg.

”Vores undervisere kan både formidle et 
internationalt udsyn og lavpraktisk skyde 
genvej til de bedste didaktiske redskaber og 

metoder, som andre uden for Danmark har 
afprøvet i praksis,” siger flemming Nielsen.
VUC storstrøm har eksempelvis afviklet 
undervisningstimer, hvor klasselokalet i det 
sydlige Danmark var digitalt forbundet til et 
undervisningslokale i England eller spanien, 
så de to klasser blev undervist sammen. 
og de har haft kursister, der via compute
ren lyttede til en svensk lærer fortælle om 
schengensamarbejdet eller den aktuelle 
flygtningekrise.

Lærer af barcelona eller Tyskland
Det sidste nye er partnerskabsprojektet 
’Video systems in Education’ med VUC 
storstrøm i spidsen. Projektet løber frem 
til 2018 og er støttet af Erasmus+. I projek
tet udvikler partnere i finland, holland, 
Litauen, spanien og Danmark metoder til 
at integrere ’video learning’ bedre i den 
europæiske uddannelsessektor eksempelvis 
gennem online undervisning via videokon
ferencer, optagelse af undervisning og brug 
af videomateriale i interaktiv undervisning.

”Det bliver inspirerende at lære af blandt 
andre et universitet i Barcelona med 15.000 
studerende, som har enorm stor erfaring 
med fjernundervisning, fordi afstandene er 
større i spanien,” siger flemming Nielsen, 
der vurderer, at projektet kan bruges til man
ge former for undervisning.

”Vi forestiller os for eksempel, at private 
virksomheder kan få gavn af fjernundervis
ning i samarbejde med vores tyske partnere, 
hvis de vil opkvalificere deres medarbejdere 
i samhandel med tyskland. Man kunne 
udbygge vores interaktive undervisning, 
så to virksomheder kan agere kunder hos 
hinanden,” afslutter flemming Nielsen.

Uddannelsesinstitution med 
greb om det internationale

aLMEN VoksENUDDaNNELsE oG foLkEoPLysNING

VUC Storstrøm har i mere end 30 år arbejdet professionelt  
med at hente inspiration til at forbedre undervisningen gennem 
 samarbejde med udenlandske kollegaer.

koNtakt  

flemming nielsen

projektleder hos VUC 

 storstrøm: fln@vucstor.dk

”Vores under
visere kan både 
formidle et inter
nationalt udsyn 
og lavpraktisk 
skyde genvej til 
de bedste didak
tiske redskaber 
og metoder, som 
andre uden for 
Danmark har af
prøvet i praksis.” 

flemming Nielsen,  

projektleder hos  

VUC  storstrøm
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Pædagogisk konsulent 
på VUC storstrøm 
 jannie Nielsen holder 
oplæg for spanske 
kollegaer på Centre 
de formacio d’adults, 
Can Batlló i Barcelona, 
spanien.

Samarbejde gør europa konkret 
I maj 2015 mødtes hun med udenlandske kollegaer i tyskland, og til okto
ber er hun sammen med VUC Storstrøm vært for et lignende internationalt 
møde for undervisere fra tyskland, Skotland, Spanien, letland, Italien og 
Tyrkiet. det gør europa meget konkret for Pernille Åkerlund bonde, der 
underviser i samfundsfag på HF i Nakskov.

”Hele idéen med eU’s uddannelsesprogrammer er at udvikle en fælles, euro
pæisk identitet, og det lykkes i høj grad hos os, fordi vi får input fra vores 
internationale samarbejdspartnere om, hvad der virker i god undervisning,” 
siger hun.  

”jeg har været med til at udforme et undervisningsmodul om europæisk 
identitet, som kan bruges af alle partnere via fjernundervisning, som i disse 
år er i vækst i både europa og USa. det er superspændende, og sidegevin
sten er, at når underviseren er vild med at arbejde internationalt, virker det 
mindre skræmmende for kursisterne. jeg håber at kunne inspirere de unge 
og voksne, jeg underviser, til at se længere ud end til den nærmeste grænse,” 
siger Pernille Åkerlund bonde.

samfundsfagslærer 
 Pernille åkerlund Bonde 
giver og får input fra  
internationale samarbejds
partnere om, hvad der 
virker i god undervisning. 

VUC STOrSTrøMS 
aNbeFaLINGer 
tIl Interna tIo
nalISerIng af  
UddannelSer

•   Send de mest modige til udlan
det først. Når de kommer hjem, 
spreder de gode erfaringer sig 
til flere medarbejdere, som 
igen inspirerer andre til at tage 
afsted. 

•   Sæt erfaringerne systematisk 
i spil på møder og andre fora, 
hvor under visningen udvikles. 

•  lad bestyrelsen udforme en 
ambitiøs strategi, som ledelsen 
kan implementere, så med
arbejderne udnytter den fag
lige effekt af, at kollegaer kan 
bo flere hundrede kilometer 
væk. 

•   Hav fokus på kerneopgaven. 
den internationale satsning 
skal styrke kvaliteten af under
visningen, så samarbejde og 
projekter øger læringsudbyttet 
hos kursister, studerende og 
elever. 

•   Undersøg mulighederne for 
tilskud gennem ordninger 
som eksempelvis erasmus+ og 
Nordplus Voksen.

•   lad ledelsen gå forrest, men 
inddrag medarbejderne i at 
udvikle nye projekter. 

•    led ikke efter en ’enægget 
tvilling’ i udlandet – men find 
partnere, der kan udfordre 
jeres tænkning og metoder. 

Læs oM  
VUC storstrøM På           
vucstor.dk
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”Vi vil være kendt som en sprogskole, 
der forstår verden, international kultur og 
erhverv. Vi skal vide noget om, hvordan 
man samarbejder og begår sig i andre lande. 
Vi skal være eksperter i sprog, kultur og 
samarbejde over grænserne. Vi har også 
meget at lære af hinanden, når det kommer 
til pædagogik og nye undervisningsmetoder 
– på tværs af både landegrænser og sprog,” 
siger Christoph schepers, chefkonsulent på 
studieskolen.

skolen valgte for et års tid siden at udmønte 
sin internationaliseringsstrategi i en række 
konkrete projekter og har med tilskud fra 
Erasmus+ realiseret et trestrenget program 
for sprogunderviserne. foreløbig har 30 ud 
af de 100 undervisere deltaget i et af de tre 
programmer, som løber frem til 2016:

1.  Opkvalificering af undervisere
Lande som England, tyskland og spanien 
er meget langt fremme inden for voksen
undervisning – hvordan lærer man bedst, og 
hvad sker der i hjernen under et undervis
ningsforløb? studieskolens undervisere har 
mødtes med kollegaer fra de europæiske 
lande. Eksempelvis har spansklærerne mødt 
spansklærere fra andre europæiske skoler i 
santander i spanien. ”Vores lærere har både 
trænet sproget i sprogets hjemland og fået 
inspiration inden for didaktik. Denne viden 
har de hjemme i Danmark delt både i deres 
faggruppe og efterfølgende med resten af 

skolens undervisere,” fortæller Christoph 
schepers.

2.  Udveksling af værktøjer
studieskolen har i løbet af de sidste 10 år 
udviklet en del værktøjer, blandt andet et 
sprogpædagogisk itkørekort for undervise
re. andre lande har andre relevante ’teacher 
trainingprogrammer’, fortæller Christoph 
schepers. Med Erasmus+ midlerne i ryggen 
er vi rejst ud og har udvekslet inspiration 
og værktøjer.  På den måde bliver det ikke 
bare udveksling af højglansbrochurer, men i 
stedet en udveksling, hvor vi virkelig invol
verer os i hinandens hverdag og ser tingene 
fungere på stedet,” siger Christoph schepers.

3. erfaringsudveksling for undervisere  
i små sprog
studieskolen underviser i 30 sprog, og 
nogle af dem – eksempelvis swahili, thai 
og persisk – er så små, at underviserne kan 
blive lidt alene på deres felt. studieskolen 
har derfor indgået aftale med folkeuniver
sitetet i Lund og Malmø og dermed skabt 
en platform for at mødes personligt, lave 
under visningsmateriale sammen, udveks
le faglige erfaringer og i det hele taget få 
 kollegaer. ”Der er ikke langt til Lund, hvis 
man har mødt og kender en dér – men der 
er langt, hvis man ikke har andet end en 
mail adresse,” som Christoph schepers  
siger.

kompetenceløft på tværs af  
landegrænser og sprog

aLMEN VoksENUDDaNNELsE oG foLkEoPLysNING

30 ud af 100 undervisere i fremmedsprog fra Studieskolen i 
 København har været på kompetenceudvikling rundt omkring  
i Europa med tilskud fra Erasmus+. Skolen har skabt samarbejds
relationer med andre sprogskoler – forbindelser, som giver  
basis for nye  udvekslinger, også når projektperioden er slut. 

koNtakt  

Christoph Schepers, 

chefkonsulent på studieskolen: 

chsc@studieskolen.dk

”Vores lærere har 
både trænet sproget 
i sprogets hjemland 
og fået inspiration 
inden for didaktik. 
Denne viden har de 
hjemme i Danmark 
delt både i deres 
faggruppe og efter
følgende med resten 
af skolens undervi
sere.” 

Christoph Schepers,

chefkonsulent på studieskolen  



StyrelSen for Videregående UddannelSer 21

Underviserne er drivkraften
skolens undervisere har været i front i ud
vekslingerne med de europæiske sprog
skoler. Det er dem, der er rejst ud, og det har 
vist sig at være en god investering.

”Underviserne har fået inspiration første
hånds, når de har været i England, frankrig, 
sverige, rumænien eller Italien. Det har 
betydning, at initiativet kommer fra under

viserne selv og ikke er noget, som vi fra 
ledelsens side kommunikerer i en strategi. 
faggrupperne har taget ejerskab på de nye 
værktøjer og undervisningsmetoder, de har 
indhentet rundt omkring i Europa. De er nu 
drivkraft for, at den nye inspiration bliver fol
det ud til kollegaerne på hele studieskolen,” 
siger Christoph schepers. 

Med tilskud fra 

 Erasmus+ har studie

skolen sendt med

arbejdere ud i Europa 

for at dele inspiration 

og værktøjer med kolle

gaer fra internationale 

sprogskoler.

’Små sprog’ fik nye kollegaer i lund
  
”tænk at få lov at tale om undervisning i to dage – når det er det, man elsker,” siger 
Louise Madsen, som underviser i arabisk på Studieskolen. 

Sammen med 15 andre undervisere i ’små sprog’ som kinesisk, russisk, serbisk og 
græsk fra Studieskolen og folkeuniversitetet i Sverige har hun netop været på todages 
erfaringsudveksling i Lund. 

”Som underviser i et lille sprog, har det været fantastik at få nye kollegaer.  Vi har 
helt forskellige udgangspunkter for at undervise og kan derfor lære utrolig meget af 
hinanden. To internationale forskere fortalte om task-baseret undervisning og neuro-
didaktik, og vi udvekslede også egne værktøjer. Så sent som i går brugte jeg en metode 
til task-baseret undervisning, som jeg hørte om i Lund. Folkeuniversitetet i Sverige og 
Studieskolen konkurrerer ikke om de samme studerende, og det giver stor generøsitet 
i idéudvekslingen. der blev delt masser af mailadresser, og det er meget nemmere at 
bruge hinanden fremover, når vi har mødt hinanden,”  siger Louise Madsen.

KOrT OM 
PrOjeKT 
”efter  Ud 
dannelSe og 
KOMPeTeNCe
UdVIklIng”
  
•  Som led i Studiesko

lens internationali
seringsstrategi kom
mer undervisere på 
udvekslingsophold og 
efteruddannelseskurser 
i europa med tilskud fra 
erasmus+.

•  Projektet indeholder 
over 30 enkeltaktivite
ter inden for tre delpro
jekter: opkvalificering af 
undervisere, udveks
ling af værktøjer samt 
erfaringsudveksling for 
undervisere i små sprog.

•  Projektet løber fra  
2014-16. Næsten hver 
tredje underviser har 
deltaget i kompentence
udviklingsprogrammet. 

•  Projektet skal sikre 
udveksling både om de 
enkelte sprog og nye 
didaktiske metoder og 
redskaber til undervis
ningen.   

•  Studieskolen under
viser årligt over 8.000 
professionelle og private 
i mere end 30 sprog. 

BEsøG stUDIEskoLEN På

studieskolen.dk
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”åh, raffa” lød det ofte fra de unge, da en 
spansk volontør besøgte svendborg Ung
domsskole i seks måneder. straks de 1418 
årige så ham, lød det på mere eller mindre 
perfekt engelsk: ”skal vi spille fodbold? 
kommer du til festen? og kan du godt lide 
den her musik?” 

Ungdomsskolen så helt rigtigt, da de som 
led i deres internationale profil besluttede at 
få en volontør med tilskud fra Erasmus+.  

”Vi arbejder internationalt på mange 
måder, blandt andet via ungdomsudveks
ling gennem Erasmus+. Det er typisk de 
ressourcestærke børn, der selv melder sig. Vi 
gør en indsats for at ’prikke’ de børn ud, vi 
mener, ville have godt af en tur, men vi kan 
ikke tage alle 1500 brugere med ud i verden. 
En volontør er en fantastisk effektiv måde 
at sikre, at så mange som muligt får gavn af 
den internationale indsats,” siger ungdoms
skoleinspektør Cathri jepsen. 

en volontør får europa ind under 
huden på børn og unge

UNGDoM

Da Svendborg Ungdomsskole fik en volontør i medarbejder
staben, forstærkedes samarbejdet med foreninger,  folke skolen 
og andre kommunale tilbud. På den måde fik hele  lokal området 
glæde af den 25årige spaniers besøg.     

koNtakt  

Cathri jepsen, 

inspektør på svendborg 

 Ungdomsskole: 

cathri.jepsen@svendborg.dk

”En volontør er en 
fantastisk effektiv 
måde at sikre, at så 
mange som muligt 
får gavn af den inter
nationale indsats.”  

Cathri jepsen,

inspektør på svendborg 

 Ungdomsskole

Det er ikke helt uden udfordringer at have en volontør, men på svendborg Ungdomsskole 

har de haft stor succes med ordningen. her laver spanske rafael mad med de unge.
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Maksimal volontøreffekt
Gennem et stærkt samarbejde med 
den lokale skole Vestermarksskolen 
blev ’volontør effekten’ udnyttet 
til det yderste, for rafael frances 
Galvan på 25 år fik også sin gang på 
skolen. han underviste blandt andet 
i spansk og kultur på den internatio
nale linje, deltog i idræt og højtider 
som jul, påske og motionsdag. Der 
blev også knyttet bånd til idrætsfor
eninger og Natur og Miljøskolen. 

”flere lokale aktører blev inddraget. 
Det havde de og deres brugere glæ
de af, og det havde vores volontør 
glæde af, for han fik en masse erfa
ringer, han ellers ikke ville have fået. 
Der var i høj grad tale om gensidig 
læring,” slår Cathri jepsen fast. 

Sød og sydeuropæisk storebror
Ungdomsskolen fandt deres volon
tør på nettet: ”Vi gik målrettet efter 
den, vi troede var bedst til relationer 
og samtidig havde noget at byde på 
for de unge. Det blev raffa, som har 
læst idræt på universitetet. og det 
viste sig hurtigt, at vi havde valgt 
helt rigtigt. han blev en slags sød og 
spændende storebror for de unge.”

at have et menneske fra et andet 
land tæt på sig gjorde en kæmpe 
forskel for byens 1418 årige. 

”De lærer, at det er okay ikke at tale 
et sprog perfekt – bare man kan 

SPaNIeN PÅ beSøG I KLaSSeVæreLSeT
  
Lærer bente Vigsø er tilknyttet Vestermarksskolens internationale linje og er 
meget begejstret for samarbejdet om den spanske volontør:  

”eleverne var vilde med ham. de store drenge hang simpelthen på ham. børnene 
har fået nyt udsyn og lært, at selvom de ikke taler et sprog perfekt, kan de sagtens 
kommunikere. det gav selvtillid og mod på at være sammen med nogen, der 
ikke lige er pæredanske. ”

Selv har bente Vigsø sørget for, at volontøren kunne spille gratis i den lokale 
fodboldklub, hvor hendes store søn træner, og hun har haft ham hjemme til jul 
og ved andre lejligheder. bente Vigsø mener, at når ungdomsskolen og skolen 
samarbejder, kan de nå meget langt. 

”Vi når ud til endnu flere børn, når det gælder den udveksling, sådan en ung fri
villig kan bibringe. det betyder meget, at verden sådan kommer til os. Så vi ikke 
bare taler om verden, men har den på besøg i klasseværelset og lokalsamfundet.” 

SVeNdbOrG UNGdOMS
SkoleS tIPS tIl at HaVe  
en Volontør
  
•  Vær helt klar i mælet om, hvad det unge 

menneske skal arbejde med: friluftsliv, 
kreative fag, klub arbejde eller noget helt 
andet? beskriv det nøje, så volontøren 
ved, hvad det går ud på.

•  Lav et telefoninterview med den udvalgte 
volontør for at sikre, at vedkommende 
kan bare en lille smule engelsk. ansøgnin
gen kan være skrevet af en anden. For os 
er det fint, at det engelske ikke er perfekt. 
det er lettere for de unge at snakke, når 
begge parter er lidt famlende.

•  Vælg en mentor, som er i regelmæssig kon
takt med volontøren. Gør hvad I kan for at 
fjerne de største sommerfugle i maven på 
ham eller hende. Vi har skrevet mails om, 
at vi glæder os, at der er styr på boligsitua
tionen, og at vi henter dem på stationen.

•  Når volontøren kommer, så brug en til  
to uger på at få styr på sygesikring, 
cprnummer, bankkonto, indkøbsmulig
heder, danskundervisning og fritidsliv. 
Vores nye volontører skal bo privat og 
ikke på kollegium, så de får endnu større 
indsigt i dansk kultur.  

•  Vær klar til at lave jobbeskrivelsen om 
efter et stykke tid. Måske kan volontøren 
godt køre på mountainbike, men måske 
er vedkommendes største passion at 
spille musik. Vi vil hellere have en dybt 
engageret musikunderviser end en okay 
cykelinstruktør.

•  det er en gave at få ekstra hænder. 
 behandl volontører med respekt og hjælp 
dem på vej. Man risikerer at få venner for 
livet.

Læs MErE oM DEN EUroPæIskE  
VoLoN tør tjENEstE På 

ufm.dk/erasmusplus/evs
BEsøG sVENDBorG UNGDoMsskoLE På

svendborg-ungdomsskole.dk

kommunikere. samtidigt er der kul
turelle forskelle mellem Danmark og 
spanien. for eksempel undrede de 
unge sig virkelig over, at han stadig 
boede hos sine forældre i alicante. 
Det er lærerigt at opdage, at man kan 
leve på en anden måde og stadig 
være mere end okay,” siger Cathri 
jepsen.

to nye volontører på vej
Det er ikke helt uden udfordringer 
at have en udenlandsk volontør, 
fortæller Cathri jepsen:

”Vi kunne godt have lidt svært ved 
at kommunikere på engelsk. Det 
handlede meget om kulturforskelle, 
hvor danskere nok taler mere lige ud 
af posen. Det var eksempelvis svært 
at få ham til at sige, at han ikke var 
glad for at bo det første sted. han var 
simpelthen for høflig”.

fra september 2015 får ungdoms
skolen hele to volontører i huset – 
fra Italien og frankrig. 

”Vi har en stor opgave i at sikre, at 
børnene føler sig som verdensborge
re, for vi lever jo i en global verden.  
alle unge uanset baggrund skal have 
internationale kompetencer, for dem 
får de brug for i fremtiden,” under
streger Cathri jepsen.
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Internationale kompetencer er afgørende 
for unges jobmuligheder i fremtiden. De 
unge hører det hele tiden, men hvordan 
ruster man dem til at tage udfordringen op? 
Ungdomsskolen kolding udvikler de unges 
demokratibevidsthed og lader den være 
springbræt til øget internationalisering. 

holdningen er, at danske unge bliver bevid
ste om demokrati gennem en lang række 
handlinger i hverdagen, som de måske ikke 
engang selv tænker på som demokratiske 
aktiviteter. Det kan eksempelvis være elev
rådsarbejde, indflydelse på undervisningen 
eller arbejde i den lokale fodboldklub. Når 
de får lov at debattere deres hverdag – og 
sætte den i et internationalt perspektiv, 
eksempelvis gennem udvekslinger med 
europæiske unge  sker der international 
kompetenceudvikling på højt plan, har 
Ungdomsskolen kolding erfaret.

det rykker, når de unge er medskabere
”hvis man allerede som ung bliver bevidst 
om demokrati, hvor meget vi har til fælles 
med andre lande, og hvad der gør det dan
ske samfund særligt – ja, så tror vi på, at det 
både gavner respekten, inklusionen og også 
lysten til at kæmpe for demokratiske rettig
heder,” siger Carsten adamsen, afdelingsle
der på Ungdomsskolen kolding.

Med demokrati som afsæt har ungdomssko
len taget initiativ til flere internationale pro
jekter, hvor unge i aldersgruppen 1325 år 
mødes og debatterer temaer som demokra
ti, ligestilling, retfærdighed og fred. De unge 
møder hinanden på tværs af lande og får i 
nogle tilfælde også mulighed for at møde 

politikere og embedsfolk fra de forskellige 
lande, så de kan udtrykke deres bekymrin
ger og komme med løsningsforslag.

De unge er involverede fra start til slut. fra 
planlægningsfasen over gennemførslen 
af projektet til evalueringen, der danner 
grundlag for nye projekter. Ungdomssko
lens erfaring er, at det er med de unge som 
medskabere, at de internationale projekter 
rykker. Derfor er en del af ungdomsskolens 
medarbejdere også blevet særligt uddannet 
til at inddrage de unge.

fem lande skal enes om aftensmaden
”outputtet er ikke, hvad de unge finder 
frem til af svar på forskellige spørgsmål, men 
selve processen. hvad sker der, når man 
debatterer retssikkerhed med en ukrainer? 
kan man komme i mål med at lægge et 
budget for indkøb til aftensmad i en gruppe 
med unge fra fem lande? Der skal lyttes 
og argumenteres, der skal gives og tages. 
Dyrebare erfaringer på egen krop, der ikke 
kan læres på en skolebænk,” understreger 
Carsten adamsen.

”tit sker der vigtig læring også uden for det 
faglige program. Ved bålet om aftenen bliver 
der eksempelvis åbnet op og spurgt til liv og 
hverdag i hjemlandene. Unge over hele ver
den oplever udstødelse og fordomme, der 
kan handle om religion, seksuel orientering 
eller politisk overbevisning. Når mennesker 
mødes, falder paraderne. tolerancen for det, 
vi ikke kender, øges. Uvurderlige kompe
tencer, som de unge tager med sig videre i 
livet,” fastslår Carsten adamsen.

UNGDoM

koNtakt  

Carsten adamsen, 

afdelingsleder på 

Ungdomsskolen kolding:

caad@kolding.dk

”De unge er 
involverede 
fra start til slut. 
fra planlæg
ningsfasen over 
gennemførslen 
af projektet til 
evalueringen, 
der danner 
grundlag for nye 
projekter. ”

Carsten adamsen,  

afdelingsleder på   

Ungdomsskolen kolding

let’s talk about democracia, 
demokrasi, demokratie 
Med Erasmus+ i ryggen udvikler Ungdomsskolen i Kolding  
de unges internationale kompetencer. Det sker blandt andet  
gennem udvekslinger, hvor 1325 årige fra hele Europa samles 
og debatterer grundlæggende værdier i et demokrati.
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På Ungdomsskolen kolding bliver de unges spirende demokratibevidsthed 

springbrættet til øget internationalisering – og omvendt.

tre Stærke,  
InternatIonale 
PrOjeKTer 

Ungdomsskolen kolding 
har gennemført en række 
projekter med tilskud fra 
erasmus+:

1. 
youth and democracy: achieving 
higher employability through 
democratic participation 
Projektet skal øge de unges bevidst
hed om de muligheder og gevinster, 
der ligger i at arbejde i en demokra
tisk organisation eller institution, 
så det kan bruges som et redskab 
til øgede jobmuligheder. Deltager
lande: tyskland, spanien, Ukraine, 
tyrkiet, Georgien og Danmark.

2. 
Improving local youth work by 
bringing a multi and intercultural, 
european dimension into the 
mindset of youth workers
træningskursus for ungdomsledere. 
Målet er at øge den interkulturelle 
forståelse og europæiske bevidst
hed hos medarbejderne, så de kan 
bringe denne viden ind i ung
domsarbejdet, eksempelvis med 
ungdomsudvekslinger. Deltager
lande: sverige, Litauen, Ungarn og 
Danmark.

3. 
youth for equality,  
equity and peace 
Målet er at bringe unge fra Nord
europa sammen og få større indbyr
des forståelse af emner som lighed, 
retfærdighed og fred. Deltagerne 
skal møde politikere og embedsfolk 
direkte og på den måde få en plat
form til at udtrykke deres bekym
ringer og foreslå mulige løsninger. 
Deltagerlande: sverige, finland, 
Letland, Polen og Danmark.

BEsøG UNGDoMsskoLEN koLDING På  ungkolding.dk
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at udtale og stave bynavnet aalborg kan 
være svært for en græker, spanier eller 
fransksproget embedsmand i EUkommis
sionen i Bruxelles. Ikke desto mindre sker 
det tit, for aalborg kommune har opnået, 
hvad de færreste kommuner lykkes med: 
nemlig at blive en europæisk storspiller, målt 
på deltagelse i EUprojekter og europæiske 
samarbejder.

aalborg kommune indgår konstant i en lang 
stribe samarbejder med uddannelsesinsti
tutioner, virksomheder og myndigheder 
i andre europæiske lande, hvoraf en del 
modtager tilskud fra EU. alligevel hviler 
kommunen på ingen måde på  laurbærrene: 
ambitionen er at deltage i endnu flere 
EUprojekter fremover, fortæller stig B. 
Norsk, som er strategisk seniorkonsulent i 
aalborg kommune:

”kommunen skal orientere sig endnu mere i 
retning af projekter, som understøttes af EU. 
Vi vil deltage i endnu flere faglige samarbej
der og netværk med andre EUlande. Det 
er et centralt indsatsområde i kommunens 
internationale strategi”.

Oprustning i bruxelles
’strategi for aalborg kommunes interna
tionale samarbejde’ udpeger EU som det 
ene af fire indsatsområder i byrådsperioden 
20142017, og kommunalbestyrelsen har 
sammen med samtlige nordjyske kommu
ner og region Nordjylland sat handling bag 
ordene ved at bevilge midler til en markant 

aalborg vil være endnu  
tydeligere på europakortet

På tVærs af sEktorEr

Konsekvent prioritering på politisk niveau i en årrække har gjort 
Aalborg Kommune til en attraktiv partner i EUstøttede samarbej
der, blandt andet på uddannelsesområdet. En ny oprustning skal 
bane vej for flere faglige samarbejder og netværk i EU.   

koNtakt  

Stig b. Norsk, 

strategisk seniorkonsulent  

i aalborg kommune:  

sbn@aalborg.dk

”jeg har været dybt 
overrasket over, 
hvor meget inspira
tion og ny viden der 
altid er ved at indgå i 
et EUsamarbejde.” 

stig B. Norsk, strategisk 

 seniorkonsulent i  

aalborg kommune

opnormering af Norddanmarks EUkontor i 
Bruxelles. I 1992 etablerede aalborg som en 
af de første danske kommuner eget lobby
kontor i EU’s ”hovedstad”. kontoret drives 
i dag af de nordjyske kommuner, region 
Nordjylland og aalborg Universitet med 
det formål at tiltrække EUfinansiering til 
projekter i Nordjylland. kontoret er netop 
besluttet udvidet fra 14 til knap 20 medar
bejdere.

”Der er slet ingen tvivl om, at tilstedeværel
se i Bruxelles har skaffet flere EUmidler til 
projekter inden for en lang række sektorer i 
aalborg kommune og i Nordjylland. Det er 
vigtigt at være på forkant og handle hurtigt, 
når EUprogrammer og nye samarbejdspro
jekter er i støbeskeen, og vi skal have en 
endnu mere koordineret indsats for at kun
ne udarbejde effektive ansøgninger til EU’s 
programmer. at opruste kontoret i Bruxelles 
er besluttet strategisk på allerhøjeste sted af 
den politiske top ud fra en lang erfaring for, 
at der er store fordele ved at indgå i EUpro
grammer”, siger stig B. Norsk. og fortsætter:

”at være med i EUprogrammer gør det mu
ligt at igangsætte langt større initiativer med 
en langt større økonomi. samtidig brander 
vi aalborg og Nordjylland, så det bliver let
tere at tiltrække udenlandske studerende, 
virksomheder og turister”.

aalborg kommune alene har gennem 
årene søgt og fået tilskud til mange forskel
lige  typer af projekter, på skoleområdet, 
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blandt andet flere projekter med tilskud fra 
 Erasmus+ og Nordplus, og skoleforvaltnin
gen har i lighed med flere andre forvaltnin
ger særlige fundraisere, der hjælper kom
munens institutioner med at søge tilskud til 
internatio nale aktiviteter. 

flere internationale studerende
aalborg kommune er medlem af netværket 
EUniverCities for større europæiske byer og 
stærke tekniske universiteter og af Euro
Cities, som er en politisk platform for store 
europæiske byer, hvor aalborg kommune 
deltager sammen med aalborg Universitet. 
formålet er at gøre aalborg til en endnu 
mere attraktiv studieby, erhvervsby og kul
turby. aalborg kommune lægger i den nye 
internationale strategi op til at intensivere 
deltagelsen i EuroCities.

”aalborg vil være en international uddan
nelsesby, og det er et vigtigt delmål med 
den store og nu intensiverede satsning på 
EUprojekter at få internationale stude rende 
til at blive i aalborg efter endte studier”, 
forklarer stig B. Norsk. Derfor indvier 
kommunen til nytår en anden nyskabelse 
’International house North Denmark’. her 
vil en nyankommet udenlandsk studeren
de, forsker eller medarbejder kunne blive 
nordjyde på bare 45 minutter, fordi al myn
dighedsregistrering sker på stedet.

”samtidig vil International house North 
Denmark arbejde målrettet på at få virk
somhederne til at se potentialet i de mange 

internationale studerende, som læser i 
 aalborg og Nordjylland, og som gerne vil 
blive her men ofte rejser efter endt uddan
nelse, fordi de mangler netværk og job”, 
fortæller stig B. Norsk.

Der er aktuelt 4000 internationale stude
rende på University College Nordjylland og 
aalborg Universitet, og antallet stiger. 

få topledelsen med
stig B. Norsk har været dybt involveret i det 
strategiske arbejde med internationalisering 
i aalborg kommune i mere end 15 år. at 
kommunen er nået så langt har været et sejt 
træk og umuligt uden opbakning fra kom
munalbestyrelsen, vurderer han:

”Politisk og ledelsesmæssig opbakning er 
alfa og omega. for det her kan ikke gøres 
med venstre hånd. Der skal frigøres ressour
cer til indsatsen, og man skal være indstillet 
på, at det tager lang tid at opbygge kom
petencer, og først derefter begynder der at 
komme et afkast”, siger stig B. Norsk.
hans andet råd er at undlade at gå ind i 
EUsamarbejde for pengenes skyld: 

”Det kan aldrig blive en god forretning, højst 
et bidrag til noget, kommunen gerne vil 
gøre. til gengæld har jeg været dybt over
rasket over, hvor meget inspiration og ny 
viden der altid er ved at indgå i et EUsam
arbejde”.

fakta 

Stig b. Norsks råd 
til kommuner, der 
gerne vil deltage i 
eUsamarbejder:

•	 	Sørg	for	fuld	opbakning	
fra kommunens øverste 
politiske ledelse.

•	 	Afsæt	ressourcer	til	at	
opbygge de nødven
dige kompetencer.

•	 	Vær	tålmodig,	det	tager	
tid at bygge et sam
arbejde op.

•	 	Gør	det	ikke	kun	for	
pengene.

•	 	Vær	proaktiv	–	så	
skal resultaterne nok 
 komme.

sE aaLBorG koMMUNEs 
 INtErNatIoNaLE stratEGI 
På

aalborg.dk

aalborg vil være en international uddannelsesby, og det er et vigtigt delmål med den store og nu inten

siverede satsning på EUprojekter at få internationale studerende til at blive i aalborg efter endte studier.
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De nordiske lande kan i fællesskab skabe 
læringsmiljøer, der opdager, opmuntrer og 
udvikler særlige talenter blandt elever og 
studerende. første skridt er, at de nordiske 
landes uddannelsessystemer deler viden 
om talentudvikling og opbygger netværk. 
Det er filosofien bag projektet ’Nordisk 
talentnetværk’, der har fået tilskud fra 
Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram 
Nordplus. På tværs af de nordiske lande har 
projektet sat fokus på fælles talentudvikling 
i både grundskolen, på ungdomsområdet og 
inden for de videregående uddannelser. 

Projektet går nu ind i sit tredje år og har 
foreløbig deltagelse af Danmark, Norge, 
 sverige og finland. Der er som led i projek
tet afholdt de første to af en række fælles 
nordiske talentkonferencer, hvor deltagerne 
får præsenteret en række konkrete talent
projekter og udveksler erfaringer med strate
gier for talentarbejde på skoler, i kommuner 
og nationale talentindsatser, fortæller Uffe 
sveegaard, som er medinitiativtager til pro
jektet og konstitueret talentchef for science
talenter, der siden 2009 har vare taget den 
nationale talentpleje i natur videnskab for 
unge mellem 12 og 20 år. 

”Deltagerne i projektet har fået øjnene op 
for, at der sker en masse på området og har 
mødt de mange aktører og initiativtagere, 
som står bag. Vi har fået brudt isen,” siger 
Uffe sveegaard.  

han fortæller, at næste fase i projektet har 
været at etablere en hjemmeside med in
formation om de foreløbige erfaringer med 

talentudvikling i hvert af de nordiske lande. 
Den nye hjemmeside har fået titlen Nordisk 
talentnetværk NtN.

følsomt at tale om talent
at etablere et egentligt samarbejde om 
talentudvikling har dog noget længere 
udsigter, forklarer Uffe sveegaard:

”Da vi for et par år siden gik i gang med pro
jektet, var der meget stor forskel på, hvordan 
landene så og talte om talentudvikling. I 
Danmark er vi langt foran resten af Norden, 
og vi er stadig i front”.

overhovedet at tale om ’talent’ og ’talent
udvikling’ er følsomt i lande som Norge og 
sverige, oplever Uffe sveegaard. Det kan 
forekomme elitært og ekskluderende, har 
synspunktet været hos de norske og sven
ske projektdeltagere, der foretrækker brug af 
andre ord end ’talent’.

Deltagerne i projektet har derfor brugt lang 
tid på at forstå de forskellige nordiske tilgan
ge, ord og begreber om talentudvikling.

”Det har taget sin tid at få brudt isen og at 
definere et fælles begrebsapparat, og der er 
stadig en lang, møjsommelig vej at gå, før vi 
har et forpligtende nordisk samarbejde på 
dette område, siger Uffe sveegaard.

han peger på, at der i Danmark for længst 
er sket en holdningsændring, så talentud
vikling i dag i uddannelsessektoren ses 
som positivt. Både for det enkelte talent, 
for klassekammeraterne og for samfundet 

nordisk talentnetværk i støbeskeen 

På tVærs af sEktorEr

Talentudvikling er en fælles udfordring, som de nordiske lande 
har taget de første spæde skridt til at samarbejde om. Første 
fase er at udveksle erfaringer og bygge netværk. 

koNtakt  

Uffe Sveegaard,

konstitueret talentchef,  

science talenter:  

uffe@sciencetalenter.dk

”På tværs af de 
nordiske lande har 
projektet sat fokus 
på fælles talentud
vikling i både grund
skolen, på ungdoms
området og inden 
for de videregående 
uddannelser.” 

Uffe sveegaard, 

konstitueret talentchef for 

 sciencetalenter
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generelt – ikke mindst i lyset af globali
seringen, der markant har skærpet den 
internationale konkurrence om at tiltrække 
de bedste hoveder. samme tilgang har de 
øvrige nordiske lande ikke endnu, men der 
”er grøde”.

”Mange danske kommuner har talentstra
tegier, og både oslo og flere svenske 
kommuner arbejder i samme retning. Der 
er en udvikling i gang, og den understøtter 
projektet”, siger Uffe sveegaard. 

netværk spreder sig
Målet med projektet er, at det skal være 
naturligt at udvikle tilbud i undervisningen 
til de elever, der er eller har potentiale til 
at blive de dygtigste. På samme måde som 
det i dag er naturligt i uddannelsessystemet 
at sikre tilbud til elever med læringsudfor
dringer. 

første konkrete skridt er at skabe netværk 
om talentudvikling mellem uddannelses
institutioner, og flere danske netværk er i 
gang, fortæller Uffe sveegaard. han deltager 
selv i et kommunalt talentnetværk, som 

holder møde fire gange om året. Et andet 
netværk er talentdk.dk, som favner både 
erhvervsliv, kunst, sport og uddannelsessy
stemet. Der findes også gymnasiale, grund
skole og kommunale talentnetværk, som 
sciencetalenter har etableret og driver. 

Et fællesnordisk talentnetværk blev skudt 
i gang ved den første nordiske talentkon
ference i 2013 og er så småt ved at komme 
i omdrejning og sprede sig til flere aktører, 
vurderer Uffe sveegaard: 

 ”Vi har taget hul på samarbejdet om 
talentudvikling i de nordiske uddannelses
systemer og fået sat emnet på dagsorde
nen og skabt et netværk, der kan danne 
basis for det videre arbejde”, fortæller 
Uffe sveegaard. siden 2013 har projektets 
styregruppe arrangeret en årlig fællesnor
disk talentkonference og i forbindelse med 
konferencen er unge sciencetalenter på 
sciencecamp, så konferencedeltagerne kan 
møde og tale med repræsentanter for den 
talentmasse, projektet arbejder for. Den 
næste konference finder sted i august 2016 
i finland.

eKSeMPLer 
På talent
UdVIklIng  
I nordISk 
talent
netVærk

•  ScienceTalent College: 
et toårigt ekstra 
curriculumundervis
ningsforløb fordelt 
på otte camps hos 
Sciencetalenter i Sorø 
med naturvidenskabe
lige emner som grøn 
energi, sorte huller, 
hjernekemi og ’mad 
for milliarder’, som 
handler om, hvordan 
man brødføder ni 
milliarder mennesker 
i  2040.

•  Nordisk  blidecamp: 
Unge talenter fra 
norden kommer til 
Sciencetalenter i fem 
dage for at beregne, 
tegne, bygge og af
prøve blider. en blide 
er en middelalderlig 
kastemaskine, som 
muliggør effektive 
kast af genstande, 
eksempelvis sten.

•  Nordisk talent-
vejlederuddannelse:  
to ugers kursus for 
grundskolelærere i 
norden, som skal lære 
at spotte og udfordre 
talenter, udarbejde 
 talentstrategi for 
skolen og vejlede 
 kollegaer om talenter.

•  besøg projektets 
hjemmeside med 
titlen nordisk 
talentnetværk på 
 sciencetalenter.dk.

OM PrOjeKTeT

Projektet ’nordisk talentnetværk’ fik i 2014 
tilskud fra Nordisk Ministerråds uddannelses
program Nordplus Horisontal. 

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem 
aarhus Universitet, Universitetet i Stavanger 
i Norge, blekinge Institute of Technology i 
Sverige og Center for Upbringing and educa
tion i Finland. 

nordplus Horisontal støtter netværks og 
 projektaktiviteter på tværs af uddannelses
sektorer. Programmet er åbent for alle, 
som ønsker at samarbejde om udvikling af 
uddannelse inden for livslang læring. det 
kan være offentlige og private organisationer, 
arbejdsmarkedsorganisationer eller forvalt
ningsorganer. 

Læs MErE oM NorDPLUs horIsoNtaL På  ufm.dk/nordplus

Målet med projektet er, at det skal  

være naturligt at udvikle tilbud i 

undervis ningen til de elever, der er 

eller har potentiale til at blive de 

dygtigste.
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eraSMUS+
Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. 
Programmet giver tilskud til europæiske 
mobilitets og samarbejdsprojekter i børne
haver, grundskoler og ungdomsuddannelser, 
erhvervsrettede grund og efteruddannelser 
såvel som i de videregående uddannelser. 
Derudover giver Erasmus+ tilskud til projek
ter inden for almen voksenuddannelse og 
folkeoplysning samt ungdomsområdet og 
idræt.

Det overordnede formål med Erasmus+ er at 
styrke kvaliteten af formel og uformel læring 
for derigennem at fremme kompetencer 
til arbejdsmarkedet. Det sker blandt andet 
gennem tværnationale samarbejder mellem 
erhvervsliv og uddannelsesverdenen og 
uddannelses og praktikophold i udlandet 
for elever, studerende samt undervisere. 

I programmet indgår de 28 EUmedlems 
lande, Eøslandene Norge, Island og 
Liechten stein samt tyrkiet og Makedonien.  
I 2016 er der afsat mere end 21 millioner 
euro til danske ansøgere, der søger om 
tilskud til at gennemføre mobilitets og 
samarbejds projekter på tværs af de euro
pæiske lande.

Læs mere om programmet på 

ufm.dk/erasmusplus

tILskUD tIL EUroPæIsk oG NorDIsk 

UDDaNNELsEssaMarBEjDE

tilskud til 
mobilitets og 
samarbejds
projekter i 
europa og 
norden

nordPlUS
Nordplus er Nordisk Ministerråds mobili
tets og netværksprogram for uddannelses
området. Nordplus giver tilskud til udveks
ling af undervisere, elever, studerende og 
kursister samt til netværks og projektsam
arbejde mellem uddannelsesinstitutioner 
og aktører i norden og i de baltiske lande. 
formålet er at fastholde samhørigheden 
mellem landene og styrke udviklingen og 
kvaliteten inden for uddannelsesområdet i 
en nordisk kontekst.

Nordplus omfatter i alt fem programmer, 
som tilsammen henvender sig til alle dele 
af uddannelsesområdet, fra børnehave og 
grundskoler over videregående uddannel
ser til voksenuddannelse samt til organisa
tioner og erhvervsliv. 

Programmet omfatter de fem nordiske 
lande: sverige, Norge, Danmark,  finland og 
Island samt de tre baltiske lande  Estland, 
Letland og Litatuen samt Grønland, 
 færøerne og åland. I 2016 er der afsat ca.  
9.4 millioner euro til ansøgere, der søger  
om tilskud til netværks og samarbejds
projekter gennem Nordplus.

Læs mere om programmet på 

ufm.dk/nordplus
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Hvordan internationali serer 
vi vores institution? 

– Inspiration fra det europæiske 
uddannelses samarbejde

inspiration fra det europæiske 
uddannelsessamarbejde 

Læs mere på 

ufm.dk/uddannelsesprogrammer

Hvordan kan institutioner og organisationer blive 
endnu bedre til at arbejde strategisk med interna-
tionalisering til gavn for både elever, studerende og 
undervisere i de danske uddannelsesinstitutioner? 

det er omdrejningspunktet i denne publikation, 
hvor en række uddannelsesinstitutioner og 
orga nisationer deler ud af deres erfaringer med 
euro pæisk uddannelsessamarbejde.

Publikationen henvender sig til den samlede 
uddannelsessektor samt ungdomsområdet.


