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HøSten 2011 skiftet SIU navn til det kortere: Senter for 

internasjonalisering av utdanning (SIU). Navneskiftet skjer 

fordi senteret i 2010 fikk utvidet ansvaret til å være et 

kompe tanse- og servicesenter også for grunnopplæringen. 

SIU har dermed ansvar for internasjonalisering på alle 

utdannings nivåer. 

Flere grep har blitt g jort for å legge til rette for mer 

og bedre internasjonalisering i grunnopplæringen. Egne 

nett ressurser er lansert: www.siu.no/skole. Her finnes 

veiled nin ger, prosjekteksempler fra norske skoler som har 

deltatt i internasjonalt samarbeid, i tillegg til lenker til 

aktuelle nett ressurser.

En egen håndbok i internasjonalisering er lansert: 

Håndbok i internasjonalt samarbeid for skole og opplæring 

(SIU, 2010). Denne er tenkt som en ABC for skoler som 

ønsker å jobbe med internasjonalt utdanningssamarbeid. 

Også håndboka finnes på: www.siu.no/skole. 

De nordiske og europeiske programmene er det 

fremste verktøyet for å internasjonalisere norsk utdan-

ning. Europavegen er SIUs magasin for internasjonali-

sering i barnehage, grunnskole og videre gående opplæring. 

Her presenterer vi ferske erfaringer fra nordisk og euro-

peisk samarbeid, med vekt på Comenius og Leonardo da 

Vinci. Vi presenterer også erfaringer fra Nordplus og EUs 

ungdomsprogram, Aktiv Ungdom. 

I årets nummer kan du lese om hvordan norske og euro-

peiske skoler jobber sammen for å redusere frafall, hva 

slags utbytte norske lærere har av å dra på kurs i Europa, 

hva som er nærings livets kompetansebehov i årene fram-

over og hvor dan utdan nings systemene kan svare på disse 

behovene. 

Du kan også lese om hvordan utplas sering på yrkesfag 

bidrar til å øke motivasjon og g jennom føring, og hvordan 

nordisk samarbeid kan være grepet som redder utrydnings-

truede håndverks fag, og mye mer.

Vi håper at magasinet vil gi økt kunnskap og inspirasjon 

slik at enda flere engasjerer seg i internasjonale prosjekter 

og slik bidrar til å bringe norsk skole framover.
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TEKST/ rUno iSAkSen

nær 87 proSent av skolene oppgir at inter-

nasjonalisering er ressurskrevende. Samtidig 

mener kun et lite fåtall at arbeidet tar bort 

fokuset fra skolens primæroppgaver. Kun 1,5 

prosent er enig i denne påstanden, mens 70 

prosent er direkte uenig i den. 

– Tendensen er tydelig. Internasjonaliser ing 

er ressurskrevende, men det store flertallet 

av skoler vurderer arbeidet som klart positivt, 

spesielt med tanke på det faglige tilbudet og 

det sosiale miljøet ved skolen, sier Vidar 

Pedersen, seksjons sjef for Nordisk og 

europeisk samarbeid ved SIU. 

drahjelp fra ledelsen trengs
Rapporten gir en oversikt over norske videre-

gående skolers internasjonale bestrebelser. 

Den viser hva som fremmer internasjonaliser-

ing og hva som hindrer det, hva som er 

skolenes motivasjon for å drive internasjo-

nalisering – og hva som viser seg å bli konkret 

læringsutbytte.

Bred forankring i skolen skiller seg ut som 

et helt tydelig suksesskriterium for å få i 

gang internasjonalt arbeid og få det til å 

fungere godt som en del av skolens indre liv. 

Rapporten skiller mellom fire ulike typer for-

ankring: lærerforankring, bred forankring, 

lederforankring og svak forankring. Størst 

deltakelse finnes i skoler hvor internasjonali-

seringsarbeidet er bredt forankret eller 

lærerforankret.  

– For å få sving på internasjonaliseringen i 

skolen, må skoleledelse og skoleeiere spille 

aktive roller. Uten drahjelp fra skoleledelse og 

fylke er det vanskelig å få til godt arbeid. 

Dette er et helt entydig funn. Når ledernivåene 

tar inn over seg viktigheten av internasjonali-

sering skapes grobunn for mye godt arbeid 

på skolenivå.

Slik oppsummerer senior rådgiver i Kunn-

skapsdepartementet, Erik Sandvik, rappor-

ten. Han mener at rapporten gir mange svar 

og inneholder mange særdeles interessante 

funn.

– Dette er en veldig solid rapport. Den gir 

gode svar i forhold til reg jeringens ønsker og 

visjoner slik disse er utformet i stortings-

meldinga om internasjonalisering. Rapporten 

er viktig for hele skole-Norge, og gir et godt 

grunnlag for konkret oppfølgingsarbeid. Det 

er gledelig å se at faglig relevans samt ønsket 

kvalitetsheving i stor grad ligger bak skolenes 

internasjonale bestrebelser, sier Sandvik.  

mange aktive skoler
Sandvik viser til funnene som omhandler 

graden av internasjonal deltakelse generelt.

– Hele 87 prosent av norske videregående 

skoler har deltatt i ett eller flere inter-

nasjonaliseringsprogram. Kun 13 prosent har 

altså aldri deltatt. Dette viser gledelig stor 

og bred aktivitet i norske skoler, sier Sandvik.

 Han understreker at disse tallene g jelder 

deltakelse i program, og at internasjonalisering 

er så mye mer. 

– Et sentralt grunnlag for stortings-

meldinga er at internasjonalisering skal skje 

også i klasserommet, knyttet til læreplan-

verket. Dette poenget ser ut til å bli forstått 

av stadig flere lærere. 

Et annet funn handler om skoletype og 

utdanningsprogram. Aller høyest deltakelse i 

internasjonaliseringsprogrammer er det på 

kombinerte skoler, altså de med både studie-

spesialisering og yrkesfag. Sandvik er særlig 

positivt overrasket over at deltakelsen er 

såpass høy på yrkesfag.

– Det er kjent at lærere på studie-

spesialisering ser store fordeler med inter-

nasjonalt samarbeid, ikke minst for å heve 

kvaliteten i språkundervisningen. Men det 

viser seg altså at mange skoler ser yrkes-

fagene i en tydelig internasjonal kon tekst. Det 

er gledelig.

økonomiske barrierer
Et eget kapittel handler om skolenes bar-

rierer for internasjonaliseringsarbeidet. Vel 

80 prosent av skolene oppgir at mangel på 

økonomiske ressurser er en veldig viktig 

barriere. De rene yrkesfaglige skolene skiller 

seg ut ved å være betydelig mindre opptatt 

av økonomiske barrierer. For disse skolene er 

manglende nettverk det største hinderet. 

– Det ser ut til at yrkesfaglige skoler ikke 

er så opptatt av økonomiske hindringer, men 

flinkere til å finne løsninger, sier Sandvik.

På de to neste plassene over barrierer 

kommer gratisprinsippet (64 prosent) og 

mangel på tid (55 prosent). Deretter følger to 

systembaserte barrierer: reiseregulativ (53 

prosent) og omfattende søknadsprosedyrer 

(49 prosent).

– Det er verdt å merke seg at gratis-

prinsippet oppgis som en veldig viktig barriere 

for norske skolers deltakelse, legger Vidar 

Pedersen til. 

Styrker faglig utvikling
En sentral del av rapporten handler om selve 

motivasjonen for å drive med internasjonali-

sering i skolen. Hva er skolens ønskede 

utbytte? Lærerens? Elevens?

Å styrke elevenes internasjonale bevisst-

het er det viktigste argumentet for å jobbe 

med internasjonalisering i skolen. Nesten 90 

prosent av skolene regner dette som et viktig 

argument, framgår det av rapporten. Der-

etter følger ønsket om å øke motivasjonen og 

læringslysten hos lærere og elever (82 

prosent), utvikling av skolen (75 prosent) og å 

styrke språkfagene (66 prosent).

Erik Sandvik mener at rapporten viser 

godt samsvar mel lom motivasjon på konkret 

skolenivå og på politisk toppnivå i Norge. 

– Elevene er opptatt av å styrke egen 

faglig utvikling og egen skolesituasjon. De er 

opptatt av egen motivasjon og å stå best 

mulig rustet for framtiden. Skoleledelsen er 

opptatt av å styrke kvaliteten i skolen. Det er 

helt i samsvar med reg jeringens mål, som 

ig jen samsvarer med EUs visjoner. Det er 

ganske god parallellkjøring mellom hva som 

skjer nasjonalt og det som skjer i EU på 

utdanningsfeltet, mener Sandvik.  

Styrker lærerens kompetanse
Spørsmålet om motivasjon blir så fulgt opp med 

spørsmål om konkret utbytte av inter nasjo nali-

seringsarbeid. Hva viser seg å være det faktiske 

utbyttet, slik skoleansatte selv ser det?

– Internasjonalt arbeid gir stort lærings-

utbytte, slik skolene selv vurderer det. Hele 

84 prosent mener at deltakelse i inter-

nasjonalt arbeid styrker lærerens kompe-

tanse. Over 80 prosent mener også at det gir 

lærerne økt faglig repertoar og styrker deres 

motivasjon, forteller Vidar Pedersen.

Er lærerens læringsutbytte stort, er 

elevenes enda høyere, ifølge rapporten. Inter-

nasjonalisering styrker elevens motivasjon, 

mener 90 prosent av skolene. Det styrker 

elevens læring (86 prosent), og det styrker 

det sosiale miljøet blant elevene (80 prosent).

reduserer frafall
Erik Sandvik er opptatt av koblingen mellom 

internasjonalisering og frafall i videregående 

opplæring. Han er selv med i en europeisk 

arbeids gruppe som jobber med å foreslå 

tiltak for å bekjempe frafall. 

– Vi ser at elever som deltar i internasjonalt 

arbeid i skolen har høyere g jennomføringsgrad 

enn andre. Dette g jelder særlig på yrkesfag. 

Internasjonalisering i seg selv er altså en 

metode for å få bukt med frafall i videre-

gående opplæring, understreker Sandvik.

I den europeiske arbeidsgruppen disku-

teres en rekke ulike tiltak, og meningene er 

delte, forteller han.

– Men ett er vi enige om: Jo mer aktiv 

skolen og lærerne er, jo større sjanse for at 

elevene fullfører. Å drive internasjonale pro-

sjekter er et tiltak som i seg selv reduserer 

frafall.

Kartlegging av internasjonalisering i videregående 

opplæring (SIU Rapport 03/2011) kan lastes ned på: 

www.siu.no

Internasjonalt arbeid  
gir økt motivasjon og læringslyst
Internasjonalisering er ressurskrevende, men gir stort læringsutbytte for både lærere og elever. 
Dette framgår av SIUs ferske rapport om internasjonalisering i videregående opplæring.

Jo mer aktiv skolen og  
lærerne er, jo større sjanse 
for at elevene fullfører.''

FriHet/ Hele 87 prosent av norske videregående skoler har deltatt i ett eller flere internasjonaliserings
program, framgår det av SIUs ferske rapport. Marta Prego Nieto og Luciá Cegarra Cuquerella går på 
videregående skole i Spania. Høsten 2011 var de elever ved Bjørgvin vgs i Bergen, mens tre Bjørgvin
elever hadde opphold i Cartagena. Skolene deltar i Comenius elevutveksling. Det er mer frihet i norsk skole 
enn i spansk, mener de to 16åringene. Les hele saken på side 14. (Foto/ Paul Sigve Amundsen)
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eUropASS er et nyt-

tig verktøy for å 

g jøre dine kunn-

skaper og ferdigheter forstått over 

hele Europa. Med Europass blir det 

lettere for deg å få studieplass eller 

arbeid i andre europeiske land. Euro-

pass er en mappe bestående av fem 

ulike dokumenter som kan bidra til at 

dine kvalifikasjoner, kunn skaper og 

ferdigheter blir bedre forstått i 

Europa.

«Svært mange arbeidsgivere 

lyser ut stillinger internasjonalt. Da 

er det viktig at søkere kan doku-

men tere ferdigheter og kunnskaper 

på en god måte. Europass CV viser 

både formell og uformell kompe-

tanse, og gir et godt overblikk som 

g jør det enklere å finne den beste 

kandidaten,» er tipset fra Thina 

Hagen, fagsjef kompetanse i Olje-

industriens landsforening. 

For mer info: www.europass.no

Utdanning og arbeid  
i Europa

drømmer dU om å BLi FrAnSkLærer? 

Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg 

undervisningskompetanse i fransk. 

Fransk-norsk senter ved Universi-

tetet i Caen tilbyr årskurs i fransk 

for lærere, lærerstudenter og 

andre studenter som ønsker fransk 

i sin fagkrets. Studiet gir 60 studie-

poeng. Alt som kreves er reiselyst 

og ønske om å bo ett år i Frankrike. 

I tillegg trenger du noe fransk-

kunnskaper (Nivå 1, C-språk eller 

tilsvarende). Du må også ha bestått 

norsk videregående utdanning eller 

ha generell studiekompetanse.

Mer informasjon: 

www.siu.no/frankrike

Vil du bli fransklærer? 

mAnge norSke StUdentAr, lærarar, 

skular og andre organisasjonar 

del tek i dag i EUs program for livs-

lang læring (LLP) g jennom 

ordningar som Erasmus, Comenius 

og Leonardo da Vinci. No utformar 

Europakommi sjonen arvtakaren til 

dagens pro gram, som varer ut 

2013. «Erasmus for All» er det 

føre  slåtte namnet. 

Totalbudsjettet er føreslått 

auka med heile 70 prosent, og sam-

arbeid med land utanfor Europa er 

inkludert i alle hovud aktivitetane. 

For slaget vidarefører mange av 

dagens aktivi tetar, men er 

samtidig noko heilt nytt. Dei fleste 

etablerte programma forsvinn, og 

det blir foreslått tre hovud typar 

av tiltak: lærings mobili tet, samar-

beid og poli tikk utvikling.

Innan læringsmobilitet er det 

blant anna føreslått å tilby ein 

euro peisk lånegaranti for studen-

tar som vil ta ei mastergrad i eit 

anna land. Innan samarbeid blir det 

lagd vekt på å utvikla partnarskap i 

større skala mellom utdannings-

institusjonar og næringslivet, 

medan det i politikk utvikling blir 

sterkare vekt på at europeiske land 

skal samarbeida på utdannings-

feltet.

Totalt i Europa deltek årleg om 

lag 400 000 personar i ulike typar 

utdanning, opplæring, praksisopp-

hald og andre former for læring i 

eit anna europeisk land. Fram mot 

2020 vil Europakommisjonen at 

dette talet skal doblast.

– Investering i utdanning og 

opp læring er den beste investeringa 

me kan g jera for framtida til 

Europa, uttalte Androulla Vassiliou, 

EUs kommissær for utdanning, 

kultur, fleir språkligheit og ungdom, i 

sam band med at forslaget blei 

lansert.

No skal forslaget frå Europa-

kommi sjonen diskuterast av med-

lems  landa i Rådet og i Europapa rla-

mentet. Når EU har vedteke 

ut for minga av programmet og 

budsjettet, vil desse bli førelagt 

EFTA/EØS-landa med sikte på at 

desse landa skal delta fullt ut i 

programmet frå 2014.

Erasmus for alle

den eUropeiSke SpråkpriSen 2011 gikk 

til Greveskogen videregående skole 

i Tønsberg og Hammartun skole på 

Lillehammer. Skolene prises for 

nyskapende prosjekter som har 

bidratt til å fremme lær ing av 

språk. Greveskogen videre gående 

skole mottok språk prisen for 

prosjektet «Gullgreven 2012». De 

siste tre skoleårene har elever 

laget kortfilmer på tysk, fransk, 

spansk og italiensk. Hvert år blir 

filmene presentert på en lokal 

filmfestival, «Gullgreven» der det 

vanker priser for blant annet 

beste film og beste skuespiller.

– Vi har erfart at kombinasjonen 

av filmproduksjon og språklæring 

har utløst kreativitet, stor inn sats 

og økt motivasjon for å lære 

fremmedspråk blant elevene. I år 

ble det produsert hele 17 filmer, 

forteller Hans Kristian Voje, rek tor 

ved Greveskogen vgs.

Hammartun skole på Lille-

hammer mottok Den europeiske 

språkprisen for prosjektet «Tidlig 

språkglede med sang». Elever på 

barnetrinnet har jevnlige sang-

øvinger på ulike språk, deretter 

fremfører de sangene for et 

større publikum.

– Prisen hjelper oss enormt i 

arbeidet med å reklamere for 

viktigheten av fremmedspråk. Vi 

trenger fremdeles å heve frem-

medspråkenes status her til lands, 

kommenterer Christiane Delord, 

fag seksjonsleder for fremmed-

språk ved Hammartun skole.

Den europeiske språkprisen, 

European Language Label, deles 

hvert år ut til nyskapende pro sjek ter 

som har bidratt til å fremme læring 

av språk. Hensikten er å vise betyd-

ningen av språkopplæring og språk-

kompetanse, og å bidra til utvikling 

og nytenkning rundt språk opplæring 

i Europa. Prisen består av et diplom 

og 50 000 kroner. I Norge er SIU i 

samarbeid med Frem medspråk-

senteret ansvar lige for tiltelingen av 

prisen. Prisen ble utdelt på SIU-

konferansen «Utdan ning og arbeids-

liv: Merverdier av internasjonalt 

sam ar beid» i Oslo 10. november 2011.

Europeisk språkpris

intereSSe/ – Prisen er en anerkjen
nelse av arbeidet vi gjør for å øke 
elevenes interesse for å lære frem
med språk. Ferdigheter i fremmedspråk 
er en forutsetning for å lykkes i et 
stadig mer internasjonalt arbeidsliv, 
sier Hans Kristian Voje, rektor ved 
Greveskogen vgs.

Stemning/ – Den europeiske språk
prisen er med på å heve stemningen 
rundt fremmedspråk, mener Christiane 
Delord (t.h.), som mottok Den euro
peiske språkprisen sammen med kol
lega Guro Håve Ur Arantsstovu (t.v.)

inveStering/ – Europakommisjonen ønskjer å auka investeringa i utdanning og 
opplæring, sa Androulla Vassiliou på pressekonferansen 23. november 2011. 
Europakommisjonen lanserte då forslaget om «Erasmus for All», det nye 
program met for utdanning og opplæring, ungdom og sport, og «Creative 
Europe», det nye kultur programmet. Begge programma skal vara frå 2014  
til 2020. (Foto/ Europa kommisjonen)

pArtnerSkAp: Fristene for partnerskap er 

21. februar 2012. Dette g jelder partnerskap 

innen alle ordninger: Comenius, Grundtvig og 

Leonardo da Vinci.

etterUtdAnning: Som vanlig er det tre 

ulike frister for etterutdanning (Comenius 

og Grundtvig). For 2012 er disse: 16. januar,  

30. april og 17. september.

LærerASSiStent: Comenius lærerassistent 

samt vertsskole for lærer assistent har søk-

nads frist 31. januar.

LeonArdo dA vinCi mobilitet har søknads-

frist 3. februar, mens Leonardo da Vinci 

videre  utvikling har frist 2. februar.

For fullstendig oversikt over søknads fristene: 

www.siu.no/llp

Ønskjer du å samarbeida med skular eller barnehagar i Europa,  
men lurer på korleis du skal få kontakt med desse? 

Korleis komma i gang?

kontAktSeminAr: Kontaktseminar er ein 

enkel måte å komma i kontakt med andre som 

også vil starta opp nye prosjekt.

Kontaktseminara fungerer som ein møte-

plass for tilsette i skule og barnehage som 

ønskjer å delta i europeiske samarbeids-

prosjekt. Årleg vert det arrangert ei rekkje 

kontaktseminar i Europa. Ofte tek kontakt-

seminaret utgangspunkt i eit fagområde som 

til dømes språk eller naturvitskap, noko som 

g jer det lettare å finna likesinna å planlegga 

prosjekt saman med. 

Reise og opphald for ein deltakar per 

skule/barnehage vert dekka av SIU.

ForBeredAnde BeSøk: Dersom ein allereie 

har kontakt med aktuelle samarbeidspart-

narar, kan ein søka om støtte til eit for-

beredande besøk. Målet med eit slikt besøk er 

å utforma ein søknad om støtte til partnar-

skap. Besøket kan vara i opptil fem arbeids-

dagar. 

pArtnArSøk: Det finst ulike partnarsøk data-

baser som kan nyttast for å skaffa seg inter-

nasjonale kontaktar. Her kan skular og barne-

hagar legga inn sin eigen profil, i tillegg til å 

søka etter samarbeidspartnarar frå Europa.

Meir informasjon om kontaktseminar, for-

beredande besøk og partnar søk: www.siu.no

Mange ser på søknadsskrivingen som vanskelig 

og tidkrevende. Man vet g jerne ikke hva som 

kreves, og alt føles dermed usikkert.

Men søknadsskriving trenger slett ikke å 

være så vanskelig.

I 2010 fikk SIU utvidet ansvar til også å være 

et kompetanse- og service senter for grunn-

opp læring og skolemyndigheter. En egen hånd-

bok i inter nasjo nalisering er lansert og dessuten 

egne nettressurser: www.siu.no/skole.

«Håndbok i internasjonalt samarbeid for 

skole og opplæring» (SIU, 2010) er tenkt som 

en ABC til internasjonalt arbeid, og inneholder 

blant annet en rekke konkrete tips om 

utforming av søknad. Her følger fem tips 

hentet fra håndboka, som du også finner på: 

www.siu.no/skole.

n Unngå ordmagi: De beste søknadene er 

klare og konsise, og svarer presist på 

spørs målene om hva som skal skje i løpet av 

pro sjektet. Enkle og klare svar på spørs-

målene hva, hvem, hvorfor, hvordan, med 

hvem og for hvem er et godt utgangs punkt 

for en prosjekt skisse.

n Realistiske mål: Det er viktig å ha realistiske 

mål som er i samsvar med aktiviteter, bud-

sjett, tidsskjema, resultat og kvalitets prin-

sipper. Måten prosjektets mål, tids anslag 

og kostnader er registrert i søk naden, er 

sentrale for vurderingen av prosjektet.

n Relevant for skolen: Vis at prosjektet er 

forankret i skolens arbeidsplan og ikke 

«påklistret». Prosjektet kan noen ganger 

også knyttes til aktiviteter i nærmiljøet, 

regionale utviklingsstrategier, eller nasjo-

nale utdanningspolitiske prioriteringer.

n Styringsprinsipp: kvalitet og læring. Det må 

være en grunn til at skolen har bestemt 

seg for å delta i et internasjonalt prosjekt. 

Man har en forventning om å bli bedre i noe. 

Beskriv merverdien det internasjonale 

sam  arbeidet vil ha.

n Søknaden er senere et styringsverktøy for 

prosjektet: En god søknad g jenspeiler god 

planlegging, og da er alt mye enklere siden. 

Søknaden består av konkrete komponenter: 

mål – delmål – aktiviteter – tidsskjema – 

resultater. Husk å argumentere for hvorfor 

nettopp dette prosjektet bør få støtte.

Hvordan skrive en god søknad?

Søknadsfrister 2012
Det er ulike søknadsfrister for de ulike ordningene innenfor EUs program for livslang læring (LLP). 
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En uke i oktober 2011 var 50 deltakere fra hele Europa samlet til Comenius 
kontaktseminar i Herrsching, Tyskland. Målet var å knytte kontakter som 
igjen kunne lede frem til en søknad om støtte til Comenius-partnerskap.

TEKST/ MARILYN FØRSUND

HerrSCHing er en liten by 

ved innsjøen Ammersee, 

35 km vest for München. 

Seminaret ble holdt i et 

stort konferansesenter 

med plass til overnatting.

Konferansesenteret 

lå flere kilometer fra 

nær  meste butikk, et ideelt sted for å arran-

gere kontaktseminar. Alt lå til rette for effek-

tivt og målrettet faglig samarbeid, og for god 

og tett sosial kontakt, også.

viktig å møte forberedt
Målet med et Comenius kontaktseminar er at 

lærere fra ulike land og skoler skal kunne 

møte hverandre og sammen utarbeide 

søknad til Comenius-prosjekt.

I søknaden om å få delta på kontakt-

seminaret hadde alle deltakerne formulert 

sine ideer til tema for samarbeid. Ideene ble 

vist frem på en utstilling i konferansesenterets 

bibliotek. Allerede her var det flere som fant 

hverandre faglig, og kontakter ble knyttet. 

Disse kontaktene fortsatte under den offisi-

elle åpningen av seminaret og under middagen. 

Nøkkelen til et vellykket seminar, med en 

konkret Comenius-søknad som resultat, er å 

være godt forberedt på forhånd. Min påstand 

er at de skolene som hadde en klar prosjektidé, 

lyktes best i å komme langt i planleggingen av 

en søknad.

Tiden fra torsdag til lørdag var kort, selv 

om det ble arbeidet kontinuerlig. Møtte du 

forberedt, slapp du å kaste bort dyrebar tid 

på å lete etter kolleger som kanskje kunne 

passe som samarbeidspartner. 

Europeisk samarbeid  
i skole og barnehage

Comenius er EUs program for sam arbeid 
innenfor grunn- og videregående opp-
læring på tvers av landegrenser. 
Gjennom en rekke tiltak gis det 
økonomisk støtte til samarbeid i 
Europa, både til enkeltpersoner  
og institusjoner.

Støtteordningene:
•	Partnerskap
•	Comenius	Regio
•	Elevutveksling
•	Etterutdanning
•	Lærerassistent
•	Vertsskole	for	lærerassistent
•	Kontaktseminar
•	Forberedende	besøk
•	Sentraliserte	tiltak

www.siu.no/comenius

ComeniUS

Marilyn Førsund er lærer ved Nes videregående skole i Årnes, Akershus. I oktober 2011  

dro hun på et Comenius kontaktseminar i Herrsching, Tyskland. Dette er hennes reisebrev.

B(l)ack to green
Som representant for Nes videre-

gående skole i Akershus hadde jeg 

med et klart man dat om hvilken 

type prosjekt en Comenius-søknad 

skulle munne ut i. Det var en stor 

fordel, da andre lærere på forhånd hadde lest 

vår søknad og ønsket å arbeide om samme 

tema.

Søkergruppen vår konstruerte seg selv. Vi 

kunne dermed prioritere den knapt tilmålte 

seminartiden til å utarbeide forslag til helt 

konkrete delprodukter og et sluttprodukt. 

Tittelen på vårt prosjekt kom umiddelbart: 

«B(l)ack to Green: Transition from Fossil to 

Renewable Energy in Local Households and 

Business: Present State, Consequences and 

the Future perspectives.»

Prosjektet skal ende opp i en internasjonal 

konferanse i Lillestrøm i april 2014, der resul-

tatene av arbeidet som er g jort i prosjekt-

perioden skal presenteres for et panel av 

fageksperter og politikere. Disse vil bli kon-

fron tert med våre elevers funn og invitert til 

å svare på elevenes spørsmål. 

På den offisielle avslutningsdagen presen-

tere alle gruppene sine ideer og søknads forslag. 

Prosjektforslagene varierte fra pro  duk sjon av 

lokal mat og lokale hånd verk s produkter til for-

nybar energi. 

Lokal mat og drikke
Arbeidet med å forberede en Comenius-søknad 

var det primære under kontakt semi naret, men 

det ble også tid til ekskursjoner. Vi besøkte det 

lokale bryggeriet König Ludwig Schlossbrauerei 

i Kaltenberg like ved Herr sching. 

Vi besøkte også München, hoved staden i 

delstaten Bayern, der vi fikk en flott omvis ning. 

Alle som deltok skulle ha med smakebiter 

på en eller flere matretter fra sitt land og sin 

region. Vi fikk smake på alt fra pølser, oster, 

snacks og kaker til ekte champagne og gode 

lokale viner. Utvalget var såpass rikholdig at 

det holdt godt til sene sosiale fellestreff i 

konferanse senterets bibliotek. 

Slik ble vi kjent med mennesker som vi ikke 

ville blitt kjent med om vi bare hadde holdt oss 

til faggruppene våre. Det har gitt en ekstra 

dimensjon til seminaret å motta hygge lige 

e-poster og venneforespørsler på Facebook 

fra deltakerne etter at vi har kommet hjem.

Hvert år blir det arrangert mange kontakt-
seminarer rundt om i Europa. Hensikten er  
å finne europeiske samarbeidspartnere. 
Kontaktseminarene omhandler ulike temaer 
for ulike typer institusjoner og varer som 
regel i tre-fire dager. 

«Focus on cooperation between schools and 
the business world» var tittelen på kontakt-
seminaret som ble arrangert i Herrsching, 
Tyskland, 20.-23. oktober 2011. 

FAktA/  
Comenius kontaktseminar

FornYBAr energ/ «B(l)ack to Green» er 
tittelen på prosjektet som Nes videregående 
skole nå skal søke om Comeniusmidler til å 
realisere sammen med europeiske partnere.  
(Ill.foto/ Europa kommisjonen)

Lærere finner partnere  
på kontaktseminar

Pris til leik og læring
Comenius-prisen 2011 går til Oksval barnehage på Nesodden,  
som i to år har leika og lært saman med kollegaer i England og Belgia. 

Comenius-prisen er stifta for å 
framheva gode resultat i euro  peisk 
skule- eller barnehage samarbeid. 
Prisen er eit diplom og 10 000 
kroner, og blir delt ut av SIU.

FAktA/  
Comenius-prisen

TEKST/ TORDIS MARIE ESPELAND

— det er FørSte gongen me deltek i 

inter nasjonalt samarbeid, smiler 

styrar Tone Omdal ved Oksval 

barne hage i Nesodden kommune. No 

har barnehagen fått Comenius-

prisen for prosjektet «Language 

through play», som har hatt språk-

læring g jennom leik som tema. 

Prosjektet er eit Comenius part -

nar skap der Oksval samar beider 

med førskular i England og Belgia.

Juryen for Comenius-prisen skriv 

blant anna at prosjektet har hatt 

stor verdi for dei involverte, både 

born og vaksne, og at deltakarane 

har fått tilleggsutbytte av varig 

verdi g jennom utveksling av infor-

ma sjon om metodar og ressursbruk.

Bamsar på tur
Styraren er oppteken av at dei 

tilsette skal følg ja med på fagleg 

utvikling.

– Fleire av dei tilsette har vore 

her lenge. Eg har jobba her sidan 

1987, og meiner det er viktig at me 

fagleg ser ut over vårt eige g jerde. 

Med dei andre tilsette si støtte drog 

eg på kontaktseminar i Belgia for 

nokre år sidan, og fann to hyggelege 

samarbeidspartnarar frå England 

og Belgia. 

Dei to siste åra har barnehagen 

hatt besøk av ein engelsk og ein 

belgisk bamse med jamne mellom-

rom, medan ein norsk bamse stadig 

har vore på reise i Europa. 

– Bamsane konkretiserer sam-

arbeidet for borna: Kvar er Bamse 

no, og kva g jer han på? Me har ofte 

sett på bilete frå dei andre barne-

hagane, og hatt både engelsk og 

belgisk veke der me jobba med 

eventyr, rim og regler frå samar-

beidslanda. På same måte hadde dei 

norsk veke i England, der dei blant 

anna laga tekstar og bilete utifrå 

Munch sin kunst.

Borna har lært både engelske og 

flamske ord g jennom aktivitetane.

– Mange born kan forbausande 

mykje engelsk. Ein tilleggsverdi for 

oss var at me har både halvt 

engelske og halvt flamske born i 

barnehagen. Plutseleg fekk dei 

andre borna innblikk i deira verd. 

Søkelys på praksis
Samarbeidet har g jort at Oksval 

barnehage har fått søkelys på sin 

eigen praksis, meiner Tone Omdal.

 – Det har heilt klart vore fagleg 

utfordrande, og me har fått mange 

faglege innspel. Me har til dømes 

funne ut at me er gode på rolleleik, 

men at me kan læra noko av den 

engelske samarbeidspartnaren vår 

når det g jeld integrering av ulike 

fagområde i leiken. Dei løfta det eit 

hakk opp, til dømes ved å visualisera 

ord i mykje større grad, ved hjelp av 

ordbilete.

Prosjektet vart raskt ein del av 

den vanlege kvardagen i barnehagen.

– Alle tilsette fekk tilbod om å 

reisa på besøk til dei andre 

partnarane, og me vart etter kvart 

godt kjende med kvarandre. Dei som 

ikkje reiste har vore engasjert i 

både planlegging og etterarbeid.

Stimulerande
Styrar Tone Omdal synst prosjektet 

har vore både fagleg og sosialt 

stimulerande.

– Me har hatt mange gode disku-

sjonar undervegs, og har fått stad-

festa at me g jer mykje bra alle reie. 

Det er inspirerande når andre er 

interessert i det ein driv med. 

Gode fellesopplevingar har også 

fungert som teambuilding for 

perso  nalet, seier styraren. No har 

Oksval barnehage nedfelt i planane 

sine at dei skal søka om å delta i nytt 

Comenius-prosjekt hausten 2012.

BAmSAr på tUr/ Dei belgiske 
bamsane Klara og Arnoud fekk vera 
med og leika i norsk snø på sin 
utvekslingstur til Oksval barne hage  
på Nesodden. (Foto/ Privat)

reiSeBrev
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TEKST/ RUNO ISAKSEN

— HeLe LokALSAmFUnnet støtter opp, 

forteller Anne Berit Kolset. Hun er 

lærer ved Fagerlidal skole i Bardu-

foss, Troms, og koordinator for 

Comenius-partnerskapet som invol-

verer skoler i hele ni europeiske land.

Høydepunktet så langt var da 21 

lærere og 14 elever fra nær sagt 

hele Europa kom på besøk i mars, 

forteller hun.

– Vi fikk gratis brød fra lokalt 

bakeri, sponset laks på nærbutikken 

og sponset bacalao fra en ferdig-

matfabrikk på Senja. Heimkunn-

skaps  læreren tok ansvar for fro-

kosten hver dag, sammen med 

elevene. Foreldre laget middag og 

dekket på. Det var privat innkvar-

tering: De tilreisende elevene bodde 

hjemme hos våre elever, de til-

reisende lærerne bodde hjemme 

hos oss lærere, forklarer Kolset. 

Fra sukk til smil
Skolens FAU-leder organiserte for-

eldrene. Enkelte foreldre sukket litt 

i begynnelsen, forteller Kolstad.

– Men da de først satte i gang og 

så hvor glade g jestene ble, smilte de 

fra øre til øre. Det europeiske 

besøket skapte så godt samarbeid 

lokalt. Og elevene våre vokste på å 

være vertskap. De tok ansvar for å 

følge opp «sin» g jest. Elevene våre 

har nå kontakt med elever i flere 

europeiske land.

inn på læreplanen
Partnerskapet handler om kommu-

nika sjon i vid forstand, og går inn i en 

rekke skole fag: drama, gymna stikk, 

mate matikk, kunstfag og morsmåls-

under visning. Kolset har vært med i 

Comenius-partnerskap før og vet 

at det kan være utfordrende å 

engasjere hele skolen og å holde 

motivasjonen oppe over tid.

– Derfor er det avg jørende å få 

Comenius-aktivitetene inn på 

skolens lære- og aktivitetsplan tid-

lig. Det har vi klart i år. Vi har klart å 

informere i forkant og for dele opp-

gaver mellom lærere og klasser slik 

at Comenius-aktiviteter er plot tet 

inn i våre arbeidsplaner for hele 

skole året. Det må være en plan og 

oppgaver må fordeles, ellers koker 

alt vekk i kål, understreker hun.

Det europeiske samarbeidet gir 

mange merverdier for både elever, 

lærere, skolen og nærmiljøet, slik 

Kolset ser det. Selv er hun engelsk-

lærer, og ser hvordan elevenes 

språk    motivasjon vokser. Elevene for-

   holder seg jo direkte til elever fra 

andre land, og språket er engelsk.  

– Samarbeidet blir noe annet og 

mer enn vanlige læreboksaktiviteter. 

Det gir farge og nytt innhold til 

skolearbeidet. Indirekte oppmunt-

rer vi også elevene til å ta utdanning 

utenlands. De erfarer at det er lett 

å reise og at folk i eksempelvis 

Romania ikke er farlige. De får et 

mer normalisert forhold til land og 

mennesker. Vi har asylmottak her i 

kommunen, og har elever derfra. Da 

er det godt å være en internasjonalt 

rettet skole.

egen Comenius-gruppe
Skolens mellomtrinn er direkte 

enga   sjert i Comenius-prosjektet, 

Europeisk samarbeid 
løfter hele lokalmiljøet
Skolepartnerskapet i Bardufoss er langt fra bare et skoleanliggende. 
dette europeiske samarbeidet involverer også foreldre, Sameskolen, 
kulturskolen og flere lokale bedrifter.

«Heart, skills and reason: a 
journey through Europe towards 
the future» er tittelen på et toårig 
Comenius partnerskap (2010-
2012) med partnere fra ni euro-
peiske land. Fagerlidal skole i 
Bardufoss, Troms, koordinerer 
partnerskapet. 
www.comeniusproject.no

FAktA/ 

SpArkekUrS/ De europeiske gjestene gjorde store øyne da de ankom 
Fagerlidal skole og så alle sparkene parkert utenfor. Spark hadde de aldri hørt 
om før, men nå ble alle invitert på sparkekurs. Det var en suksess. (Foto/ Privat)

men også småtrinnet og SFO er 

tidvis involvert. På skolen har man 

blant annet opprettet en Comenius-

vegg med bidrag fra elever på alle 

trinn. Her finnes basisinformasjon 

om de ni deltakerlandene, tegninger 

av barn fra ulike land, kart og pynt.

 Elevene er veldig stolte av 

Comenius-veggen, forteller Kolset. 

En kjernegruppe er opprettet på 

skolen: en firemannssterk Come-

nius-gruppe. Der er også skolens 

inspektør med.

– Det er kjempeviktig at ledelsen 

er med. Administrasjonen er jo 

ansvarlig for økonomi, tidsbruk og 

planlegging. Når ledelsen bryr seg, 

blir prosjektet hele skolens pro-

sjekt, ikke bare et lite side prosjekt 

som noen lærere sysler med.

At også elever får delta på skole-

besøk utenlands, er spesielt positivt 

i dette prosjektet, mener Kolset. I 

mars fikk sjuendeklas sing ene tilbud 

om besøk til partner skolen i Istanbul, 

Tyrkia. Interessen var stor: Godt 

over halvparten søkte. Men rammen 

var fire elever, og skolen ville ha en 

gutt og en jente fra hver av de to 

klassene. Hva g jør man da?

– Våre elever må skrive en 

søknad på engelsk hvor de forteller 

hvorfor de vil dra og hva de vil bidra 

med. Alle elevene som hadde pass, 

tillatelse fra foreldrene og hadde 

søkt, var med på loddtrekning om å 

få dra. Det fungerte veldig bra.

Læring på flere nivåer
Læringen går i flere retninger og på 

flere nivåer, mener Kolset. Personlig 

fikk hun mye ut av besøket hos 

partnerskolen i Nord-Irland. Hun ble 

slått av hvor flinke lærerne var til å 

rose elevene.

– Det kan vi lære masse av her i 

Norge. Omvendt har mange av 

part nerne blitt inspirert av vår 

norske møtekultur, hvor folk rekker 

opp hånda og venter på tur. Også 

lærerværelset, med sofagrupper, 

har vakt stor interesse. Våre euro-

peiske partnere mener at norske 

lærerrom fremmer det sosiale på 

arbeidsplassen godt. 

Faller på plass
De største utfordringene handler 

om at partnerskapet er i overkant 

stort, slik Kolset vurderer det. 

Særlig utfordrende er det store 

antallet utenlands reiser og all 

logistikken som hører til. I tillegg er 

engelskkunnskapene varierende.

– Som koordinator er det noen 

ganger litt vanskelig å vite om vi alle 

har helt samme forståelse av hva vi 

har bestemt. Men dette sikrer vi med 

å sende ut oppsummeringer etter 

hvert møte. I tillegg er det selvfølge lig 

kulturforskjeller, men slikt gir jo farge 

og temperatur til samarbeidet. Det 

er egentlig bare artig at vi er ulike.

Kolset forteller om besøk på 

Same skolen i Troms, med opplæring i 

ekte lassokasting etter rein. Og med 

finnbiff til middag etterpå. Besøk i 

en spesiell grotte i fjellet ble det 

også tid til, og med konserter til. Og 

framfor alt aking, som de tilreisende 

elevene knapt kunne få nok av.

– Den første dagen mumlet noen 

av lærerne at de ikke helt kunne 

skjønne hvordan det er mulig å bo 

her. Da de skulle dra, var holdingen 

snudd. En av lærerne vil g jerne 

komme tilbake og undervise her i 

ett år. Alt dette er fint å oppleve  

for oss også.

givende samarbeid
Siste møte blir i mai 2012, hos part-

ner skolen i Romania. Da er dette 

partnerskapet over. Og da er også 

Kolsets eget virke som lærer over: 

Til sommeren innhenter pensjons-

alderen henne.

– Det er med blandede følelser 

jeg blir pensjonist. Jeg synes slikt 

europeisk skolesamarbeid er så 

givende. Jeg skulle g jerne vært med 

på enda et partnerskap. Kanskje jeg 

får være med på kjøtt og flesk, som 

vi sier her nord, humrer hun. 

LASSo/ Opplæring i ekte lassokasting etter rein sto på programmet da de 
europeiske lærerne besøkte sameskolen i Troms. (Foto/ Privat)

Samarbeidet gir 
farge og nytt inn hold 
til skole arbeidet.''

BidoS/ Tyrkiske lærere spiser bidos 
på Sameskolen i Troms. (Foto/ Privat)

Det er kjempe viktig 
at ledelsen er med.''
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TEKST/ TORDIS MARIE ESPELAND

den veSLe grendeSkULen i Grong 

kommune i Nord-Trøndelag har for 

andre året på rad fått ein lærar-

assistent g jennom EU-pro gram-

met Comenius. Denne gongen er 

det polske Aneta Skalik, nyutdanna 

lærar frå Krakow, som skal tilbringa 

skuleåret i den vesle bygda ved 

lakseelva Namsen.

– Norway is beautiful! Dessutan 

hadde eg lyst å bli kjend med 

utdanningssystemet i skandinaviske 

land. Og eg ville g jerne læra om 

dette g jennom eigne erfaringar. Slik 

lærer ein best, meiner 25-åringen, 

som skal vera ved skulen i ni månader.

Rektor Odd Magne Lund fortel 

at dette er andre året skulen har 

ein lærarassistent, og at dei begge 

har vore frå Polen. 

 – Me sende søknad om å bli 

verts skule etter oppfordring frå 

Europakontoret i fylkes   kommunen, 

og fekk tildelt ein polsk lærar-

assistent. Det passa perfekt for 

oss som har to polske elevar me har 

hatt vanske leg for å g je mors-

målsundervisning.  

verdiskaping
Ein vinn-vinn situasjon, må ein kunna 

kalla lærarassistent-ordninga. Ein 

skule får gratis og interessant 

arbeidskraft, og ein nyutdanna 

lærar frå eit europeisk land får 

inter nasjonal erfaring. 

Kvart år søker om lag 7000 per-

sonar om å jobba ved ein skule i eit 

anna land i Europa. 1300 får plass. 

Og i 2011 fekk 33 av 39 norske 

søkar skular tilbod om å få ein 

lærar assistent. 

Rektor Lund ser ingen bakdelar 

med ordninga for skulen sin del.

– For skulen er ordninga til og 

med gratis. Lærarassistentane 

står for ei viktig verdi skaping. Me 

lærer mykje om skulesystemet i eit 

anna land, i dette tilfellet Polen. 

Ungane vert gode i engelsk, og dei 

tilsette har også måtta børsta av 

turistengelsken sin. Dess utan har 

assistentane hatt mykje å seia for 

identiteten til våre to polske elevar, 

under strekar Lund.

Utvidar horisonten
Aneta Skalik likar seg godt, sjølv om 

over gangen frå studiar i storbyen 

Krakow til landlege Grong er stor. 

– Her er skulen liten, og stem-

ninga av slappa. Eg blir kjend med alle. 

Erfaringa mi frå praksisperiodar i 

Polen er frå store skular med mange 

elevar. Hovudforskjellen er dess utan 

at norske elevar er mykje meir ute, 

også i vinterhalvåret. Eg lever også 

mykje nærare naturen her enn 

heime, med skog rett bak huset mitt.

Frå Polen har ho med seg lærar-

utdanning med fokus på barnehage 

og dei minste klassetrinna. På 

Harran oppvekstsenter assi sterer 

ho i engelsk, matte og kunstfag i til-

legg til å stå for den polske mors-

måls undervisninga. Ho ser fram til å 

få meir undervisningser far ing.

– Det er ikkje så lett når all 

undervisninga føregår på norsk, 

men eg håpar å plukka det opp i 

løpet av året. Det er bra å høyra 

norsk rundt seg heile tida. Reint 

personleg trur eg opphaldet vil 

utvida horisonten min. Eg har vore 

utruleg heldig som vart vald ut, 

påpeiker Aneta, og legg til at ho 

g jerne anbefaler andre å søka seg 

ut som lærarassistent.

–  Du får meir erfaring, møter 

nye folk og stader, og ikkje minst ein 

ny kultur. 

eksklusivt
Rektor Lund håpar å kunna fort-

setja med å ha lærarassistent også 

til neste år. Han har fått mykje 

positiv respons, blant anna frå dei 

to andre skulane i kommunen.

– Og det har ikkje vore mykje 

ekstra arbeid. Fagleg er det viktig at 

lærarassistenten har ein kontakt -

lærar ho kan snakka med. I tillegg 

måtte me ordna husrom, og når dei 

først kjem må me jo g je litt av oss 

sjølve, særleg sidan dei kjem til ein 

liten plass som Grong. Men eg synst 

det er fantastisk og eksklu sivt å få eit 

par ekstra hender på denne måten.

Rugby, riverdance og skolelæring
Ein eksklusiv lærarassistent 
– Det er både fantastisk og eksklusivt å få lov til å ha ein lærarassistent, 
seier Odd Magne Lund, rektor ved Harran oppvekstsenter.

Målet med oppholdet i Irland var å forbedre våre engelskkunnskaper, 
bli bedre kjent med irsk kultur og få ideer til hvordan vi kan ta i bruk 
nye undervisningsmetoder. 

erFAring/– Eg ville læra om det skandinaviske utdanningssystemet gjennom eigen erfaring, seier Aneta Skalik frå Polen, 
lærarassistent ved Harran oppvekstsenter. (Foto/ Privat)

For skulen er ordninga 
til og med gratis.''

Jobber du i barnehage, grunnskole, 
videregående opplæring eller 
innen lærerutdanning? Comenius 
etterutdanning gir deg muligheten 
til å delta på kurs, konferanser og 
hospiteringsopphold i Europa. 
Hospitering (såkalt «job shadow-
ing») kan skje i barne hager, på 
skoler, i bedrifter eller andre 
utdannings institusjoner.

FAktA/ Comenius 
etterutdanning: 
Hospitering

Monica Brandt Bikset og May-Lis Johansen er lærere ved Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana, Nordland. 

Høsten 2011 var de seks uker i Dublin på Comenius etterutdanning. Dette er deres reisebrev.

TEKST/ MONICA 
BRANDT BIKSET OG 
MAY-LIS JOHANSEN

deSSUten ønSket vi å sammenligne 

skolesystemene i Norge og Irland 

med særlig fokus på elever med 

spesielle behov. 

Vi reiste til Irland 2. oktober 2011. 

Dagen etter startet vi på første del 

av prosjektet som var et to ukers 

språkkurs for lærere som under-

viser i fremmedspråk. Kurset fore-

gikk på The Linguaviva Centre i 

Dublin, og her fikk vi masse interes-

sant påfyll fra fire meget dyktige 

lærere. De fokuserte på tekst-

produksjon, retting av skriftlig 

arbeid, muntlige aktiviteter i klasse-

 rommet, gruppearbeid, hvor dan 

bruke sang tekster og film i under-

visningen, samt uttale og intonasjon.

I tillegg fikk vi en mengde tips til 

under visnings materiell til bruk i 

engelsktimene, samt linker til gode 

opplegg på internett.

innføring i riverdance
Vi var også så heldige å få delta på 

storytelling ved en av Irlands mest 

anerkjente fortellere der han foku-

serte på vandrehistorier fra den 

irske muntlige forteller tradi sjonen. 

Vi deltok også på ei dramati sering 

av kjente verk fra utvalgte irske 

forfattere som Oscar Wilde og 

James Joyce. 

I tillegg fikk vi innføring i irsk dans 

(Riverdance), og lærte om bak-

grunnen for denne dansen. Skolen 

arrangerte også frivillige ekskur-

sjoner rundt Dublin by der vi fikk 

besøke kjente turistattrak sjoner. Alt 

i alt hadde vi veldig stor utbytte av 

disse to ukene, og et slikt kurs kan 

absolutt anbefales andre lærere. 

åpnet klasseromsdørene
17. oktober startet vi på andre del av 

prosjektet, som varte i fire uker. Da 

hospiterte vi ved Ballinteer 

Community School. Vi var knyttet til 

avdelingen for elever med spesielle 

behov, men var også til stede i 

ordinære klasser og timer.  

Vi holdt en presentasjon om 

Norge, norsk kultur og det norske 

skolesystemet for fjerde klassene. 

Vi g jennomførte også et lite pro-

sjekt om Norge med ei utvalgt 

gruppe elever med spesielle behov. 

Frafall er et problem også i irske 

skoler, og vi hadde flere sam taler 

med ulike ressurspersoner ved 

skolen for å finne ut hvordan de 

arbeidet med dette problem området. 

Vi lærte veldig mye ved Ballinteer 

– både språklig, faglig og kulturelt, og 

vi ble tatt i mot på en meget god 

måte av skolens ansatte. Alle var 

meget hyggelige og positive, og åpnet 

villig klasseromsdørene for oss.

Vi benyttet også tiden til å for-

berede et Leonardo da Vinci-pro sjekt 

som vi skal starte opp med våren 

2012 sammen med Ballinteer Com-

munity School. Prosjektet er rettet 

mot elever med spesielle behov ved 

TIP-avdelingen vår. Denne elevgrup-

pen blir sjelden eller aldri plukket ut til 

å delta på sånne prosjekt. 

Unike muligheter
Seks uker i et annet land gir unike 

muligheter til å bli kjent med landet, 

kulturen og folket, og vi benyttet 

mye av fritiden vår til å se oss litt 

rundt omkring Dublin. Vi besøkte 

steder som Enniskerry, Howth, Grey-

stones og Bray. Vi  vandret på klipper, 

besøkte slott, så rugbykamp, og 

besøkte en mengde museer. 

I tillegg tok vi en dagstur til 

Belfast der vi blant annet deltok på 

The Black Taxis-tour, som er en 

politisk reise rundt Belfast der vi 

fikk se og høre om konflikten som 

har pågått i Nord-Irland. 

Vi fikk bo i et lite privathus som 

var perfekt for oss. Det lå i et stille 

og rolig strøk rett utenfor by kjernen, 

og hadde alle fasiliteter. 

Vi ønsker å takke SIU og Polar-

sirkelen vgs for å ha gitt oss mulig-

heten til å delta på dette prosjektet. 

Vi har fått utrolig mye ig jen – både 

faglig, språklig, kultu relt og ikke 

minst menneske lig. Vi skal ikke legge 

skjul på at prosjekter som dette 

krever en god del organisering både 

i forkant og etter   kant, men likevel er 

det en meget verdifull opp levelse 

som vi absolutt anbefaler andre å ta 

dersom sjansen byr seg.

reiSeBrev

Lærerikt/ MayLis Johansen (t.v.) hadde med seg sine to barn de tre siste ukene av oppholdet. De var elever ved irske 
skoler. Den eldste på 13 år gikk på Ballinteer Community School, den yngste på ni gikk på Meadowbrook Primary School.  
– Også for dem ble dette oppholdet meget lærerikt og givende, og de fikk mye igjen både språklig og kulturelt.  
Det er en opplevelse de sent kommer til å glemme, mener MayLis Johansen. (Foto/ Privat)

Som Comenius lærarassistent får 
studentar, nyutdanna lærarar og 
førskulelærarar stipend for å delta 
i opplæring i ein barnehage eller 
skule i Europa i opptil eit skuleår.

FAktA/ Comenius 
lærarassistent
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TEKST/ TORDIS MARIE ESPELAND
FOTO/ PAUL SIGvE AMUNDSEN

ein kLASSe ved Bjørgvin vidaregåande 

skule i Bergen har norsktime, og skal 

skriva nynorsk stil. Læraren er vekke, 

og klassen minglar og småpratar 

framføre pc-skjermane. Framme ved 

tavla sit Marta Prego Nieto saman 

med  Luciá Cegarra Cuquerella. 

Begge er 16 år og frå Cartagena i 

Murcia-provinsen i Spania, men 

sidan midten av august har dei vore 

bergensarar, takka vera eit 

Comenius elevutvekslingsprosjekt. 

Dei bur hos bergenske vertsfamiliar, 

et norsk mat til norske middags-

tider, går på den lokale basketball-

treninga og har vore både på segltur 

og fisketur med sine nye familiar.

Og ikkje minst er dei elevar ved 

Bjørgvin vgs, og har fag som matte, 

historie og økonomi saman med sine 

norske klassekameratar.

tar av seg skoa
– Skulen er veldig ulik frå heime, 

synst Marta. 

–  Her er meir fridom. Elevane et 

i timen, reiser seg og går ut av 

klasserommet. Det skjer ikkje i 

Spania. Den største forskjellen er 

kanskje at elevane tek av seg skoa i 

timen. Merkeleg, seier den spanske 

16-åringen. 

Luciá synst også at forholdet 

mellom elev og lærar er meir 

avslappa i Noreg enn heime. 

–  I Spania er me meir forsiktige 

når me snakkar med læraren. 

Dessutan har alle elevane her pc. 

Heime har me verken det eller 

mobiltelefonar med i klassen.

Medan Marta og Luciá er i Bergen, 

er tre ungdomar frå Bjørgvin vgs 

elevar i Cartagena. Denne veka er 

kontakt lærar Flora Lorente frå 

Cartagena til stades i Bergen, blant 

anna for å sjå korleis det går med 

utvekslings elevane.

– Prosjektet er ei fin erfaring 

både for elevar og lærarar, meiner 

Lorente. Ho og kollega Maria 

Sanchez Olsen, spansklærar ved 

Bjørgvin vgs, innrømmer at elev-

utvekslinga krev ein god del arbeid 

frå dei to. 

– Det var mykje dokumentasjon 

som skulle på plass i forkant. I 

sommar møttest me til og med i 

ferien vår for å jobba med dette. Då 

er det viktig at ein likar samarbeids-

partnaren sin godt, smiler Sanchez 

Olsen.

Lengtar heim
Rett før jul reiser dei to jentene 

heim ig jen til Cartagena. Fire 

månader er ei grei lengde på opp-

haldet, meiner dei.

– Vertsfamiliane våre g jer sitt 

beste for at me skal trivast, og det 

er utruleg viktig at dei er så hygge-

— no veit eg at noreg er meir enn laks og 
kronprinsesse mette-marit, seier marta prego nieto, 
som for eit semester har byta ut sol og tørre dagar i 
Cartagena i Spania med regnvakre Bergensfjell.

lege, seier Luciá, som inn rømmer at 

ho likevel lengtar heim til familien 

sin. 

 –  Det er mykje som er annleis. 

Eg saknar til dømes god olivenolje i 

staden for smør. Og den første tida 

var me kjempesvoltne rundt klokka 

to, som er vanleg lunsjtid for oss, 

medan me ikkje var det rundt norsk 

middagstid i femtida. 

Marta har endra syn på Noreg 

og nordmenn sidan ho kom:

– No veit eg at Noreg er meir enn 

laks og Mette-Marit, ler ho, og legg 

til at høgdepunktet så langt er ein 

tur i snøen på Voss.

– Me g jekk oss litt vill i fjellet på 

Voss for ei stund sidan. Det g jekk 

bra, men det var både den verste og 

den beste opplevinga så langt!

Stort engasjement
For å etablera elevutveksling mel lom 

to skular, må desse allereie 

samarbeida i eit Comenius-prosjekt. 

Bjørgvin vgs og den spanske 

skulen samar beider med skular frå 

Belgia, Italia og Polen i prosjektet 

«Women in Our Cultures». Lærarane 

og elevane ser på tematikken på 

område som arbeidsliv, familie, 

samfunn og utdan ning. 

– På Bjørgvin vgs har me ei 

Comenius-gruppe der både lærarar 

og elevar deltek. Elevane er også 

med på ekskursjonar til dei andre 

partnarane, og held då ein presenta-

sjon for resten av prosjekt gruppa, 

forklarer Sanchez Olsen.

Dei fire siste åra har spanskelevar 

ved Bjørgvin vgs reist på ei vekes 

besøk til skulen i Cartagena. Her bur 

dei i verts familiar, går på skulen og 

drar på ekskursjonar. Dette er ikkje 

ein del av Comenius-prosjektet, men 

har vore ein fin introduksjon for dei 

elevane som i år drog tilbake til 

Cartagena som utvekslingselevar.

–  Det er utruleg kjekt å sjå at 

elevane held kontakten med sine 

spanske vener, blant anna via 

Facebook. Nokon har og til og med 

reist tilbake på ferie, fortel Sanchez 

Olsen.

Ho understrekar at engasje-

men tet i dei internasjonale pro-

sjekta er stort blant lærarane på 

Bjørgvin vidaregåande skule.

– I 2010  feira skulen 20 år, og 90 

lærarar reiste saman til Spania, 

medan studentar frå Universitet i 

Bergen tok over undervisninga. Det 

er elles sjeldan eg sjølv reiser på 

besøk til Cartagena – det er så 

mange andre som vil reisa, smiler 

Olsen. Ho og Flora Lorente synst 

dette er gledeleg. 

– Me legg ned dei første steinane 

i prosjekta, men kollegaene våre 

engasjerer seg og fortset det me 

har starta, fortel Lorente. Olsen 

legg til at dei som reiser på besøk til 

Cartagena vidareformidlar det dei 

har lært til kollegaene sine. Slik blir 

fleire involverte.

ny motivasjon
Sjølv om heimlengten etter familie, 

spansk mat og blå himmel er til 

stades, vil både Marta og Luciá 

anbefala andre elevar å reisa på 

utveksling.

–  Det viktigaste me lærer av 

opp haldet er ikkje norsk språk eller 

det faglege på skulen, meiner Luciá.

–  Det eg verkeleg lærer noko av, 

er erfaringar som å klara meg sjølv, 

bu med ein annan familie og få nye 

vener som er annleis enn dei eg har 

frå før. 

Maria Sanchez Olsen og Flora 

Lorente vert motiverte av enga-

sjerte kollegaer og  elevane sine 

opp levingar både i Noreg og i Spania. 

–  Engasjementet i eitt prosjekt 

g jev nye idear og ny motivasjon. Og 

dermed meir arbeid, ler dei to 

lærarane. Neste prosjektidé er på 

trappene: No vil dei få i stand ein 

søknad til eit Comenius Regio-

prosjekt, der opplæringskontora i 

Hordaland fylke og i Murcia-regionen 

kan samarbeida med kvarandre.

Frå spansk sol til norsk regn

engASJerte/ – Me blir motiverte av at andre kollegaer 
engasjerer seg i prosjekta våre, seier Maria Sanchez Olsen, 

spansklærar ved Bjørgvin vidaregåande skule i Bergen.

LAkS og kronprinSeSSe/ – No veit eg at Noreg er meir enn laks og 
MetteMarit, seier Marta Prego Nieto (t.v.), som i fire månader var elev 
ved Bjørgvin vgs, saman med Luciá Cegarra Cuquerella.

Engasjementet i eitt 
prosjekt gjev nye idear 
og ny motivasjon.''

Elevar i ungdomsskule og vidare-
gåande skule har høve til å tilbringa 
frå tre til ti månader på utveksling 
ved ein vertsskule i Europa. 
Elevutvekslinga skal gje elevane 
kunnskap om språk og kultur, i 
tillegg til å medverka til personleg 
utvikling. Målet er også at elevar og 
lærarar skal få større innsikt i 
korleis fag og undervis ning er lagd 
opp ved andre skular i Europa. 

FAktA/ Comenius 
elevutveksling
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inspirasjon 
        for de skoletrøtte

Frafall i skolen en stor utfordring i hele Europa. Gjennom EU-prosjektet 
CREATE håper Karmøy kommune i Rogaland å gi skoletrøtte elever en 
mer inspirerende hverdag.

TEKST OG FOTO/ MORTEN SALvESEN

i to år har rektorer, rådgivere, 

lærere fra ung domsskoler og fag-

personer fra arbeidslivet i Karmøy 

kommune hatt jevnlige møter med 

kollegaer fra Mjölby kommune i 

Sverige. Møtene har vært en del av 

CREATE, et prosjekt der formålet 

er å dele erfaringer og tanker om 

hvordan frafallet av elever i skolen 

kan redu seres, i tillegg til å utvikle 

felles ideer og virkemidler. 

Prosjektet er et Comenius Regio 

partnerskap, der to regioner i ulike 

land sam arbeider. 

– Både dette og andre EU- 

prosjekter vi har deltatt i er 

ut viklende både for oss på Peda-

gogisk psykologisk senter og for 

ledere og lærere ute i skolene. 

Dess uten gir prosjektene oss 

større spille rom ved at det tilføres 

en del økonomiske midler, forteller 

Per Fagerland, stabs leder ved 

Pedagogisk psykologisk senter på 

Karmøy, som er hovedpartner i 

CREATE-prosjektet. 

tilpasset hverdag
– Det er godt å diskutere med andre 

og ikke minst få et nytt blikk på felles 

utfordringer. En føler seg ofte 

ensom i dette systemet, for teller 

Johannes Bjoland, rektor ved Vågen 

lærings senter i Karmøy kommune. 

Senteret tilbyr alternativer til 

elever som ikke finner seg til rette i 

det ordinære opplærings tilbudet, og 

har vært en del av Regio-partner-

skapet. De alternative lærings-

arenaene gir skoletrøtte ungdommer 

en tilpasset hverdag, blant annet ved 

å la små elevgrupper jobbe mer 

praktisk ut fra sine egne interesser.

– Mjölby kommune i Sverige har 

lignende læringssentre for å ivareta 

elever som helst vil slutte. For oss 

var det spennende å se hvor tett 

instansene rundt skolen jobbet 

sammen. Det virket som de hadde 

lett for å spille på lag. Her hjemme 

sitter vi mer på hver vår tue, for-

teller Bjoland.

Han synes det er synd at kun  

70 prosent av dagens ungdommer 

full fører videregående opplæring.

– Vi må finne og videreutvikle 

elevenes talenter, og hjelpe dem å ta 

riktige valg. Det er ikke lett, men det 

er utrolig viktig at vi prøver. Når 

ungdommene først dropper ut, er 

det vanskelig å hente dem inn ig jen, 

understreker Bjoland. 

– Nå håper jeg at nettverket kan 

brukes til å satse på en felles 

utvikling som kan prøves ut både 

her og i Mjölby. Det hadde vært 

posi tivt, mener rektoren ved det 

alternative opplærings senteret.

gode veksler
I CREATE-prosjektet har alle invol-

verte sett nytten av tett kontakt 

med det lokale nærings livet for å 

kunne gi elevene bedre råd giving i 

yrkesvalg og videre skole gang. 

– I prosjektet så vi at bruken av 

alternative læringsarenaer bør være 

en del av en kommunal strategiplan 

innen opplæring. Mindre elev grupper 

g jør det for eksempel lettere å gi 

ungdommer med særskilt behov 

tidlig hjelp. I mange tilfeller reduseres 

da antallet som faller fra. Tilbudet 

bidrar til en meningsfull yrkes karriere 

for elevene i fremtiden, sier stabs-

leder Per Fagerland, som kommer til 

å søke videre for å få flere 

EU-prosjekter til kommunen.

CREATE (CollaboRation in 
Education Aiming Towards 
Employment) er et toårig 
Comenius Regio partner skap 
mellom Karmøy kommune og den 
svenske kommunen Mjölby, med 
frafall i skolen som tema. 

Comenius Regio gir utdannings-
myndigheter, skoler og institu-
sjoner i norske regioner mulighet 
til å samarbeide med andre 
europeiske regioner om felles 
utfordringer. 

FAktA/  
Comenius regio

inSpirASJon/ — Å delta på kurs med andre europeiske lærarar gjev inspirasjon, synst Barbara Zielonka, lærar ved Nannestad vgs. (Foto/ Privat)

engASJert/ Johannes Bjoland, rektor ved Karmøy alternative opplæringssenter, 
er engasjert i det norsksvenske samarbeidet for å minske elevfrafallet i skolen.

Er du lærar eller lærarutdannar og 
ønskjer meir kunnskap om europeisk 
historie og samfunnsvitskap? 
Pestalozzi-kurs gjev deg
kunnskap, kontaktar og inspirasjon.

Pestalozzi er eit etterutdanningstilbod 
administrert av Europarådet retta mot 
grunn- og vidaregåande opplæring og 
tilsette i lærarutdanninga. Det over-
ordna føremålet er å inkorporera 
prinsippa for menneskerettar,
demokrati, toleranse og gjensidig 
respekt, rettsstaten og fredeleg 
konfliktløysing i dagleg 
undervisningspraksis.

www.siu.no/pestalozzi

peStALoZZi

Kurs til personleg utvikling
Barbara Zielonka er engelsklærar ved Nannestad vidaregåande skule i Akershus, og deltok nyleg 
på Pestalozzi-kurs i Estland og Latvia. – Slike kurs opnar augo våre, meiner ho.

TEKST/ TORDIS MARIE ESPELAND

kUrSet vAr deLt i to – ein del i Estland i juni 2011, 

der deltakarane diskuterte omgrep som 

interkulturell kompetanse, demokratisk med-

borgarskap, kulturell diversitet og så vidare. 

Om lag eit halvt år seinare var dei same del-

takarane i Latvia. Der laga dei under visnings-

opplegg saman. 

– Kva får du ig jen for å delta?

– Eg møter europeiske lærarar som brukar 

andre metodar enn meg, og finn nye partnarar 

for samarbeid. Eg har allereie starta opp eit 

nettbasert prosjekt saman med lærarar frå 

blant anna Ungarn, Italia og Hellas. Det er 

mykje lettare å samarbeida dersom ein 

kjenner partnarane personleg.

– Har du andre erfaringar frå internasjonalt 

arbeid?

– Eg har også delteke på Comenius språkkurs 

for engelsklærarar, og skal på eit studiebesøk 

om tre veker. Å vera lærar betyr å vera i stand 

til å læra mine nye kunnskapar vidare til elevane. 

I læraryrket kjem det heile tida nye konsept ein 

bør vera oppdatert på. Det er også utruleg 

viktig med personleg utvikling i dette yrket. 

– Korleis påverkar kurset undervisninga di?

– Eg er blitt flinkare til å finne tema som handlar 

om Europa, og ser at dette er viktig å g jera 

sjølv om Noreg ikkje er EU-medlem. Elevane er 

interesserte i slike tema, dessutan blir dei meir 

bevisste på at me bur i Europa. Det var veldig 

bra at kurset knyta teori og praksis saman. No 

prøver eg å visa at me jobbar med ulike 

kompetansar kvar gong eg lagar elevoppgåver 

– til dømes digital eller sosial kompetanse.

– Kva vil du seia til andre som lurer på å delta 

på Pestalozzi-kurs?

– Delta! Slike kurs opnar augo våre. Dei g jev 

inspirasjon, og ein lærer mykje av dei andre 

deltakarane. Det kan også endra ditt syn på 

klasseromspraksis og elevens læring. Dersom 

fleire lærarar deltek på slike kurs, kan ein 

saman skapa ein betre læringskultur. 

nYttig/ Stabsleder ved Pedagogisk 
Psykologisk Senter i Karmøy 
kommune, Per Fagerland, ser mange 
fordeler med å delta i et Comenius 
Regio partnerskap.
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TEKST/ RUNO ISAKSEN

dette vAr tre HovedSpørSmåL da SIU inviterte til 

konferanse i Oslo i november 2011. «Utdanning 

og arbeidsliv: Merverdier av inter nasjo nalt 

samarbeid» var tittelen på konfe ransen, som 

samlet 200 deltakere fra utdanning og arbeidsliv.  

 – Norske bedrifter må si fra seg verdifulle 

kontrakter fordi de ikke får tak i den tekno-

logiske kompe tansen de trenger. Utviklin  gen 

peker i feil retning, så her må det satses på 

utdanning, var budskapet fra Are Turmo, 

direktør for Avdeling kompe tanse i NHO.

Flere fagarbeidere trengs 
– Norsk arbeidsliv kommer til å ha et stadig 

økende behov for fagarbeidere, som er selve 

motoren i vår verdiskaping. Altfor mange ser 

dessverre på yrkesfag som noe mindreverdig. 

Vår ambisjon er at yrkesfag skal ha samme 

status som studiespesialisering.

 Utdanningssektoren må bli mer nærings-

rettet, framholder Turmo. Det må satses 

tungt på yrkesfagene på videregående nivå og 

realfag innen høyere utdanning. Forbindel sen 

mellom utdanningspolitikken og nærings-

politikken må styrkes. Hva vi ikke trenger, 

ifølge ham, er enda flere studenter på uspesi-

fiserte bachelorstudier med liten yrkes -

relevans.

– Den norske velstanden er tuf tet på 

utøvelse av profesjoner. Elekt rikere og rør-

leggere er helt sentrale i tjenesteproduksjonen 

vår, understreker Turmo og viser til Kongsberg 

Gruppen. 

Dette er et høyteknologisk konsern innen 

olje- og gassindustri, handelsflåte, forsvar og 

romfart, og med bortimot 6 000 ansatte i  

25 land. 

– En stor andel av konsernets ansatte er 

fagarbeidere. Selv mange ultimate høytekno-

logibedrifter står på et grunnfjell av godt 

utdannede fagarbeidere.

grenseløs kommunikasjon
– Hva vil du si til en ungdom som lurer på hvilket 

utdanningsvalg hun skal ta? 

– Jeg vil be henne om å vurdere reelt 

mulig hetene innenfor yrkesfagene. Det er 

behov for dyktige elever der også. I høyere 

utdanning er det all grunn til å anbefale unge 

å orientere seg mot realfag og teknologi.

NHO er tydelig på at Norge trenger en 

utdanning som i større grad fremmer inter-

nasjonalisering. Særlig viktig er det å orien-

tere seg mot sentrale samarbeidsland som 

Tyskland og Kina. 

– Tyskland er vår nest største handels-

partner og ekstremt viktig for norsk industri. 

Prognosene peker i feil retning: For få velger i 

Utdanning 
       til arbeidslivet
Hva er arbeidsmarkedets kompetansebehov framover? Hvordan skal 
utdanningssystemene svare? Og hvordan kan internasjonalisering bidra 
til økt og bedre samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv?

dag tysk som andre fremmedspråk i ung-

doms skolen, for få studenter tar studie-

opphold i Tyskland. Det framtidige potensialet 

for norsk-kinesisk handel og samarbeid er 

fenomenalt.

Mer generelt fører økt globalisering til økt 

etterspørsel etter kandi dater som kan kom-

munisere over lande grensene, poengterer han.

– Det ideelle er en dobbeltkompetanse: at 

man har yrkes- eller realfaglig utdanning og 

samtidig språk- og kulturforståelse. De 

færreste bedrifter kan nemlig holde seg med 

rene språkeksperter. Satt på spissen blir 

oppfordringen: Ta ingeniørutdanning i Tysk-

land eller Kina, sier Are Turmo.

Faglig bredde viktigst
Det viktigste er å ivareta faglig og kom-

petansemessig bredde i utdanningen, mener 

Utdanningsforbundets nestleder Ragnhild 

Lied. Hun viser til EU-initiativet «New skills for 

new jobs», som understreker at framtidens 

kompetansebehov er allsidige.

– Vi vet ikke hvordan arbeidslivet blir 

framover, derfor trenger vi å gi elevene bred 

kompetanse. Basisferdighetene må ligge i 

bunn: å kunne skrive, lese, regne. I tillegg må vi 

videreutvikle generelle kompetanser som 

kreativitet og entreprenørskap, samt evne til 

samarbeid og nyskaping. Dette skal lærer-

utdanningen også klare å ivareta, ifølge Lied.

Utdanningsforbundet er opptatt av å 

legge til rette for praktisk opplæring i alle 

fag, ikke minst på ungdomstrinnet.

– Elevene trenger å se verdien av det de 

skal lære. På yrkesfag i videregående opp-

læring er vi særlig bekymret over at flere 

tusen ungdommer hvert år blir stående uten 

læreplass. Mange føler seg mislykket når de 

ikke får læreplass eller muligheter til å 

avslutte utdanningen sin.

Lied vil slett ikke lovfeste at bedriftene 

skal ha plikt til å ta imot lærlinger. I stedet må 

skole og skoleeier ta et fellesansvar, i 

samarbeid med arbeidslivet, slik at alle kan få 

en eller annen form for opplæring i fire år. 

Dette er en investering som samfunnet får 

tilbake i fullt monn, mener hun.

naturlig internasjonalisering
Internasjonalisering løper som en rød tråd 

g jennom hele dette feltet, understreker Lied.

– Vi ser på internasjonalisering som en 

naturlig del av hele utdanningssystemet, for 

det handler jo om å forstå vår egen virkelighet 

i en stadig mer globalisert verden. Ig jen er vi 

avhengig av lærernes kompetanse, og da er 

det viktig med en kontinuerlig kompetanse-

heving for alle lærere, sier Lied og viser til alle 

mulighetene som administreres av SIU.

– Internasjonalisering må enda tydeligere 

inn i lærerutdanningen. Viktigheten av inter-

nasjonal etter- og videreutdanning av lærere 

må løftes politisk. SIU har en rekke gode 

tilbud, men det må legges bedre til rette for 

at flere lærere og instruktører, elever og 

lærlinger kan bruke dem. En del skoler har 

tradisjon for å la elevene reise ut og prøve 

seg i andre land. De er ikke turister, de er 

under opplæring, og de praktiserer språk i en 

ny kultur. Det gir en enorm merverdi både 

faglig og sosialt for de som deltar, sier Lied.

Flest mulig må gjennom
– Hvem deltar i livslang læring, hvem tar 

etter- og videreutdanning? Jo, de som har 

utdanning fra før. Altså må startpunktet gå 

der, og målet må være å få flest mulig 

g jennom videregående opplæring.

Slik resonnerer Benedikte Sterner, spesial -

rådgiver innen utdannings- og kompe tanse-

politikk i Samfunnspolitisk avdeling, LO.

– Det faglige opplegget må g jøres virke-

lighetsnært. Internasjonalisering er veldig 

interessant i dette perspektivet. Faget 

«Prosjekt til fordypning» i videregående bør bli 

brukt mye mer strategisk til utplassering og til 

ulike internasjonale aktiviteter. Man kan til og 

med kombinere disse hensynene ved å tilby 

elever praksisopphold utenlands, sier Sterner.

Verken menneskelig eller økonomisk har et 

lite land som Norge råd til å ha mennesker 

stående utenfor samfunnsdeltakelse, er 

Sterners vurdering. Hun viser til den store 

utdanningskløften i samfunnet, med 300 000 

nordmenn som ikke leser godt nok til å 

fungere bra i arbeidslivet. Solid basiskompe-

tanse må derfor til.

Arbeidslivsrettet utdanning og livslang 

karriereveiledning er sentrale flaggsaker for 

LO. I dag er karriereveiledningen knyttet til 

status som elev i skole eller NAV-bruker.

– Sann synligheten er så stor for at du som 

arbeids taker kommer til å skifte jobb og 

kanskje gå inn og ut av utdanning. Da trengs 

det god vei ledning – også for å skape bedre 

kobling mellom utdanning og arbeidsliv.

Langtidsutdannede tar mer etter- og 

videre utdanning enn andre. Dette er et 

mønster som må brytes, er Sterners vurder-

ing. Også de med kortere utdanning må dras 

med. Da må insentiver og ressurser tilføres.

Les mer om tematikken utdanning, arbeidsliv og 

internasjonalisering i Itinera nr 1 2011. Nett versjonen 

av Itinera finner du på www.siu.no

inSentiver/ – Bare i et reelt trepartssamarbeid kan vi få til noe. 
Uten offentlige insentiver er det vanskelig. Er ikke bedriftene 
interessert, skjer det ingenting, understreker Benedikte Sterner, 
som viser til at LO og forbundene årlig deler ut 60 millioner 
kroner i utdanningsstipend til sine medlemmer. (Foto/ LO)

HeLe Løpet/ – Vi er opptatt av kvalitet i hele utdanningsløpet. 
Særlig viktig er lærerutdan ningen, som skal bidra til kvalitet i de 
øvrige leddene, sier Ragnhild Lied, Utdanningsfor bundet. (Foto/
Utdanningsforbundet)

StAtUS/ – Vi trenger å heve yrkesfagenes status, mener NHOs 
Are Turmo. Høsten 2011 lanserte NHO «Kompetanse og 
utdanning: et kompetansepolitisk dokument». NHOdirektør John 
G. Bernander uttalte da at den største utfordringen er å sørge for 
at norsk ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for 
arbeidslivet. (Foto/ Truls Brekke)

''

motoren/ Norsk arbeidsliv kommer til å ha et stadig økende 
behov for fagarbeidere, som er selve motoren i vår verdiskaping, 
ifølge Are Turmo, direktør for Avdeling kompetanse i NHO.  
(Foto/ Øyvind Hagen, Statoil)

Ta ingeniørutdanning  
i Tyskland eller Kina.''
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er vanskeligst, siden noen kanskje ikke har 

kommet inn på et programområde de har 

ønsket, eller de sliter med å fullføre vanske lige 

teorifag i 3. klasse, mener vise rektoren.

Den engelske partneren i Stamford sam-

arbeider med en karriereorganisasjon som 

heter «Connections», som har tett oppfølging 

av frafallselever. Skolene i fylket melder fra til 

dem om hvilke elever som står i fare for å 

droppe ut, og disse får en langvarig opp-

følging. I England ser man andre grunner til at 

elever dropper ut, deriblant at foreldre ikke 

klarer å betale avgiftene på privatskolene, 

eller at elever ikke klarer å oppnå ferdighetene 

som andre elever har i disse skolene, på grunn 

av karakterpress.  

– Vi ønsker ikke bare å vite hvor mange som 

dropper ut, men hvorfor de dropper ut. Det er 

interessant å se resultatene fra de andre 

landene, sier Watkinson. 

Speed-veiledning i kantinen
Røyken videregående skole har både yrkes-

faglige og studiespesialiserende pro gram-

områder, med veldig lite frafall. Skolen har 820 

elever, og i 2010 falt 19 elever ut. Skolen satser 

på tett kontakt mellom kon takt lærer og elever 

som står i fare for å slutte.

 – Selv om vi har lavt frafall, kan det være 

høyt fravær hos enkelte elever. Men vi foku-

serer på at hver elev betyr noe. Det er viktig at 

vi tar hånd om disse og motiverer dem til å 

fortsette sin skolegang for å finne sin retning 

her i livet. Dette kan selvsagt skape en noe 

mindre g jennomføringsgrad, sier vise rek toren. 

– Gjennom europeiske prosjekter ser vi 

hva vi bør satse på, og hvordan vi kan g jøre 

oss tilg jengelige for elevene. Tidligere har vi 

tilbudt speed-veiledning, hvor vei lederne 

sitter i kantinen og  elevene kan spørre om 

ting de lurer på angående karriere. Ved å se 

hvordan man g jør det på Pärnu med chat på 

hjemmesiden, kan vi øke tilg jenge ligheten til 

våre egne rådgivere. Vi har allerede inkludert 

deler av Stamfords karriereplan i vår egen. 

Fortsetter med partnerskapet
Når prosjektperioden er over, skal partnerne 

sette i gang med en ny søknad. Denne gangen 

ønsker de også å ha med seg en finsk partner, 

samt Den Norske Skole Costa Blanca (DNSCB). 

– De er spennende samarbeidspartnere 

fordi mange unge reiser til Spania alene, og 

det kan være interessant å se hvilken støtte 

de får av foreldre og systemet når det 

g jelder frafall, sier Watkinson.  

– Vi ønsker å få et bredest mulig bilde av 

hvor for unge faller ut av utdanningene i 

Europa, og få innblikk i hvilke utdannings-

systemer og utfordringer de forskjellige 

land ene har. I det nye prosjektet kommer vi til 

å videre  føre det vi har lært, få flere perspek-

tiver på hvordan man kan håndtere frafall, og 

skape en mer effektiv og tilg jengelig karriere-

veiledning. 

•	Leonardo	partnerskapet	varer	fra	 
2010-2012. Partnere er Røyken 
videregående skole (Norge), Pärnu Youth 
Information Centre (Estland) og Stamford 
Endowed Schools (England). 

•	Prosjektet	er	rettet	mot	rådgivere	i	karriere
veiledningen.

•	Partnerne	møtes	en	gang	i	hvert	land	i	løpet	
av prosjektperioden. De gjennomfører tre 
undersøkelser for å samle inn statistikk om 
frafall. I Norge er det en elevundersøkelse 
som ser på karrierevei ledning. Pärnu utfører 
spørre undersøkelse hos 2000 videregående 
elever i byen. Stamford vil fullføre en spørre-
undersøkelse av elever i alderen 16-18 år.

•	Nettsiden	til	Pärnu	Youth	Information	
Centre: http://www.parnunoored.ee/

FAktA/ Career guidance 
networking Creates more 
power

Fag- og yrkes opplæring 
i europa

Leonardo da Vinci er et EU-program for 
samarbeid innenfor fag- og 
yrkesopplæring på tvers av 
landegrenser. Gjennom ulike tiltak gis 
det økonomisk støtte som skal motivere 
til faglig og personlig utvikling. 

Leonardo da vinci mobilitet gir 
organisasjoner og institusjoner innen 
utdanning økonomisk støtte til opphold 
og faglig samarbeid i europeiske land.

Gjennom Leonardo da vinci 
partnerskap får organisasjoner innen 
fag- og yrkesopplæring utveksle 
erfaringer og kunnskap gjennom møter 
med samarbeidspartnere i flere land.

Leonardo da vinci videreutvikling  
gir mulighet til å oppdatere og videre-
utvikle fag- og yrkesrettede 
opplærings prosjekter sammen  
med europeiske partnere.

www.siu.no/leonardo

LeonArd0 
dA vinCi

TEKST/ FRØY KATRINE MYRHOL

For pärnU YoUtH inFormAtion Centre i Estland 

er det viktig å være tilstede på ungdommenes 

egne arenaer. På Facebook kommuniserer 

rådgiverne med ungdommene for å få dem til 

å komme til nettsiden deres, for å gi dem 

direkte hjelp og informasjon om karriere og 

studier. 

– Vi er veldig aktive på Facebook og nett-

plattformen Meebo, og i tillegg gir vi direkte 

vei ledning til elevene på MSN.  Vi bruker også 

Twitter og Skype, men vår erfaring er at ung-

dommene i Estland ikke bruker disse like mye, 

forklarer karrierespesialist Silja Lilles-Sula.

Under et besøk i Estland ble viserektor på 

Røyken videregående skole, Ellen Watkinson, 

kjent med arbeidet til Pärnu. Hun ble imponert 

over hvor fremadrettet karrieresenteret er 

med å bruke sosiale medier, chat og internett 

for å nå ungdommer og g jøre seg tilg jengelige. 

Røyken vgs, Pärnu og den engelske privatskolen 

Stamford Endowed Schools  startet sammen 

Leonardo partnerskapet «Career Guidance 

Networking Creates More Power». 

– Vi er forskjellige som institusjoner, og 

det er en styrke fordi vi kan lære av hverandre. 

Som partnere er vi fascinerte av hverandres 

arbeidsmetoder, forteller Watkinson.

Chatter med veiledere
Over 65 prosent av den estiske befolkningen 

bruker internett, og landet ligger langt 

fremme når det g jelder elektroniske tjenester 

og tekno logi. Dette skaper en helt ny virkelighet 

for karriereveiledning og for veiledning av 

elever som er i ferd med å falle fra utdanningen 

sin.  Ved Pärnu satser man på en nettside 

rettet mot et yngre publikum på 15-16 år. 

– Vi jobber bevisst med å g jøre nettsiden 

vår attraktiv og nyttig. I tillegg til stoff om 

karriere, har den mye forskjellig innhold rettet 

mot ungdommer, forklarer Lilles-Sula. 

Elevene trenger ikke bruke e-post for å 

snakke med en veileder, men kan nå dem 

direkte på chat. En rød eller grønn lampe på 

skjermen signaliserer om veilederne er 

tilstede eller ikke. 

– Aktivitetene våre er rettet mot fylket  

og byen Pärnu, men vi hjelper også ungdommer 

i andre deler av Estland, forteller hun. 

Statistikk på frafall
De tre partnerne samler inn statistikk om 

frafall i sine land, og dataene skal evalueres 

mot slutten av prosjektet i 2012.  Røyken vgs 

har ansvar for en elevundersøkelse i Norge 

om hvor det blir av elevene som faller ut av 

skolen. 

– Ofte er det et visst frafall i Vg3 på- 

byggingsklasser der yrkes faglige elever kan 

oppnå generell studie kompetanse. Men det er 

ikke sikkert at elevene faller helt ut, for flere 

av dem begynner faktisk å jobbe som lærlinger 

istedenfor å fullføre et noe utfordrende teori-

 løp. Det er g jerne det første og siste året som 

Forhindrer frafall  
              med sosiale medier 
Karrieresenteret Pärnu i Estland bruker sosiale medier og chat for å forhindre frafall, 

noe deres norske partner lar seg inspirere av. 

tiLgJengeLige/ Pärnus rådgivere når estiske 
ungdommer på deres egne arenaer: Facebook, 
Meebo, MSN, Twitter og Skype. – Ved å se 
hvordan Pärnu gjør det med chat på hjemme
siden kan vi øke tilgjengeligheten til våre egne 
rådgivere, forteller viserektor Ellen Watkinson  
ved Røyken vgs. (Ill.foto/ iStock)

FrAFALL i eUropA/ Partnerne vil videreføre samarbeidet i nytt prosjekt, med deltakere fra også Spania 
og Finland. – Vi ønsker å få et bredest mulig bilde av hvorfor unge dropper ut fra utdanningene i Europa, 
sier Ellen Watkinson. Her er partnerne på møte i Estland. (Foto/ Privat)

Gjennom europeiske 
prosjekter ser vi hva  
bør satse på.''
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TEKST/ RUNO ISAKSEN

i ForLengeLSen av denne skolesatsingen skal 

RES-bygget i Bjerkreim bli Norges kompetanse-

senter på vindkraft. Bygget skal stå klart i 2013 

og huse vindkraftstriangelet videregående 

opplæring, FoU-miljøer og sentrale forretnings-

virksom heter. 

Midt oppi alt dette står Frank Emil Moen: 

prosjektleder for nye energiutdanninger innen 

vindkraft og energieffektivisering ved Dalane 

vgs, og dessuten daglig leder for RES Eiendom.

Ett helt sentralt grep skolen nå tar for å nå 

sine målsetninger, er å koordinere et stort euro-

peisk Leonardo da Vinci videreutviklings prosjekt: 

VET-Wind. Frank Emil Moen holder roret.

– Vårt behov er utgangspunktet. Vi har 

behov for europeisk kompetanse på vindkraft. 

Dette behovet er helt prekært nå når vi 

etablerer Norges første utdanning i vindkraft 

her i Dalane. Vi trenger kompetanse på å bygge 

et godt utdanningsløp. Dessuten trenger vi 

gode læreplasser – og de finnes det ikke mange 

av i Norge ennå, sier Moen. 

Han viser til at den nye utdanningen ig jen 

springer ut av den lokale industriens behov. 

trenger arbeidskraft
Det blåser en grønn vind over Rogaland. Det 

ligger an til en massiv økning i vindturbiner i 

landet som helhet, men særlig i Rogaland. Her 

skal åtte parker bygges i løpet av få år, med til 

sammen over 300 vindmøller. Dette alene vil 

kreve over 60 årsverk til drift og vedlikehold. Det 

er ingen overdrivelse at næringslivet skriker 

etter kvalifisert arbeidskraft.

Spørsmålet er bare: Hvor skal den norske 

vindindustrien hente kompetansen fra? I land 

som Sverige og Tyskland finnes flere slike 

utdanningstilbud. I Norge finnes ingen, før nå.

– Samtidig skal vårt utdanningstilbud dekke 

et betydelig større område enn fylket vårt, for 

vi jobber med å etablere vindkraftutdanningen 

som en landsdekkende linje, understreker Moen.

Han mener at det på sikt kan bli behov for 

ytterligere to-tre utdanningsløp lenger nord i 

landet à la det man nå bygger opp ved Dalane. 

Grønn energi i vinden
Dalene videregående skole i Egersund har som mål  
å bli den fremste skolen i landet på energi-
effektivisering, forbybare energikilder generelt og 
vindmøller spesielt. Europeisk prosjektsamarbeid er 
helt avgjørende for å nå målet.

Ifølge Moens beregninger kreves det på 

nasjonalt nivå tilførsel av 31 nye operatører 

årlig framover, når man ser på planlagt utbyg-

gings takt. I tillegg kommer et stort og hurtig 

voksende internasjonalt offshoremarked.

mangler norske læreplasser
Høsten 2011 startet det nye utdanningsløpet 

forsiktig med at elever på Vg2 Automatisering 

har ni timer vindkraft i uka under faget 

«Prosjekt til fordypning». Høsten 2012 tas så 

12-15 elever opp til Vg3 i «Energioperatør i 

skole». Ett år senere skal disse ut i halvannet 

år med lære.

Mangel på norske læreplasser er en av 

hoved grunnene til at Dalane vgs trenger dette 

europeiske sam arbeidet, poengterer Moen.

– Faktum er at vi må søke internasjonalt 

samarbeid for å få god nok opplæring for 

elevene våre. Dette kommer til å g jelde i flere 

år framover, inntil vi får industrien opp og gå i 

Norge. Utplassering i europeiske skoler og 

bedrifter står helt sentralt i samarbeidet.

videreutdanner lærere
– Det handler om å lære av andre som er 

kommet mye lengre enn oss, understreker 

Moen.

Prosjektet er satt sammen av flere part-

nere med kompetanse på utdanning i vind-

kraft, særlig de tyske, britiske, spanske og 

svenske partnerne. De øvrige er, som Dalane 

vgs, skoler som skal etablere slik utdanning.

Moen og hans Dalane-kolleger har allerede 

i samarbeid med lokal industri og partene i 

arbeidslivet laget en egen kompetanse platt-

form som beskriver hva en vindoperatør skal 

kunne. I VET-Wind-samarbeidet skal denne 

platt  formen nå kvalitetssikres og videre-

utvikles.

– Neste steg er å jobbe med selve inn holdet 

i utdanningen, inkludert metoder, ressursbehov 

og HMS. Deretter skal vi jobbe konkret med 

utplassering av elever samt opplæring av 

lærere. Ett sentralt delmål er å utvikle en 

kompe tanseplattform for lærere.

Flere av Moens lærerkolleger har allerede 

startet med utdanning hos deres svenske 

partner, Högskolan på Gotland. Her følger de 

e-læringskurs spisset mot vindkraft ved 

siden av regulær lærerjobb. 

Samkjører europeisk utdanning
Fornybar energi og energieffektivisering står 

svært høyt på den politiske agendaen i Norge 

og EU. Moen og hans europeiske kolleger 

merker stor interesse for prosjektet deres, 

og store forventninger, også. 

– Forventningene handler ikke om stan-

dardisering av europeisk utdanning på vind-

kraft, men definitivt om så mye normali sering 

som mulig. Vi er i gang med å oversette lære-

materiell med tanke på mer faglig sam kjøring. 

Vi har også som ambisjon å utvikle noe nytt 

læremateriell. 

Dermed kan prosjektet bidra til noe mer 

standardisering, noe som i sin tur vil kunne 

bidra til at arbeidsstyrken i Europa blir mer 

mobil. Det blir rett og slett lettere å lese og 

forstå andres kompetanse. 

den nye oljen?
Europa sett under ett står foran en massiv 

satsing på ren, fornybar energi, viser bereg-

ninger g jort av EU. I dag er det i underkant av 

200.000 vindkraftansatte i Europa. Allerede i 

2020 vil det jobbe om lag 350.000 i vind sektoren. 

Den aller største veksten kommer offshore. 

– Det kommer til å bli et enormt behov for 

kompe tanse framover, kommenterer Moen, som 

likevel ikke er med på at vind er den nye oljen.

 – Inntekstpotensialet er ennå ikke sterkt 

nok til å sammenlignes med olje utvin ning. I 

Norge er det dessuten den land baserte vind-

kraften som utvikles. Trolig først om 15-20 år 

kommer vi til å se store, flytende norske 

vindkraftverk. Turbinene kommer til å bli 

større og mer effektive, produksjonen bil-

ligere. Da kommer vindkraft til å bli virkelig 

stort, særlig om strømprisene i tillegg stiger.  

norges kompetansesenter
Spør Frank Emil Moen om visjoner, og svarene 

kommer raskt. Først og fremst å få etablert 

en solid fagopplæring som er inte grert i 

fagmiljøene. Deretter å etablere en teknisk 

fagskole innen vindkraft, i samar beid med 

fag miljøene.

– Vi jobber med å samle utdanning, forret-

ningsvirksomhetene og FoU-miljøene i et helt 

nytt bygg: RES-bygget. Sammen skal vi bli 

Norges kompetansesenter for vindkraft.

– Hvor realistisk er det at dere når målset-

ningen om å bli Norges kompetanse senter på 

vindkraft?

– Det er riktignok flere som ønsker å 

etablere lignende sentre, men jeg kan ikke se 

noen andre som ligger bedre an til å lykkes 

enn oss. Våre FoU-partnere er med. Fylkes-

kommunen, som største eier av RES Eiendom 

AS, er med. Dalane vgs er med. Nå g jenstår 

bare å få industrien tungt nok med. 

tUrBiner/ Det ligger an til en massiv økning i vindturbiner i landet 
som helhet, særlig i Rogaland. Næringslivet skriker etter kvalifisert 
arbeidskraft. Spørsmålet er bare: Hvor skal den norske vind industrien 
hente kompetansen fra? (Foto/Privat)

oppLæring/ – Det handler om å lære av andre som er kommet mye lengre enn oss, og faktum er at vi 
må søke internasjonalt samarbeid for å få god nok opplæring for elevene våre, sier Frank Emil Moen.

«Vet-Wind» er et Leonardo da Vinci 
videreutviklingsprosjekt koordinert av 
Dalane videregående skole i Egersund. 
Partnerne er opplærings institusjoner i 
Tyskland, Sverige, Spania, Nederland, 
Belgia, Storbritannia og Finland.

Dalane videregående skole utdan ner fra 
2011, som første og foreløpig eneste 
utdanningsinstitu sjon i Norge, energi-
operatører for drift og vedlikehold av 
vindmøller.

Alle partnerne skal knytte seg til et opera-
tivt miljø. Dalane vgs har intensjonsavtaler 
med en rekke selskaper, eksempelvis SAE 
Vind, Fred Olsen, Dalane Vind og Norsk 
Vind Energi. Sistnevnte står bak Høg-
Jæren Vindpark, som ble offisielt åpnet av 
miljø- og utviklings minister Erik Solheim  
10. septem ber 2011. Dette er det sørlige 
Norges første storskala vindpark, med  
26 turbiner i sving. Ytterligere 15-20 
parker planlegges i området Rogaland  
og Vest-Agder, med om lag tusen nye 
vindmøller.

www.vetwind.eu

I april 2009 vedtok EU klima- og energi-
pakken hvor landene innen 2020 forplikter 
seg til:
•	20	prosent	reduksjon	av	klima

gassutslipp i forhold til 1990-nivå
•	20	prosent	av	energiforbruket	skal	

komme fra fornybare energi kilder
•	20	prosent	reduksjon	i	energifor	bruket	

gjennom energieffektivi ser ing

I Stortingsmelding nr 34 (20062007) 
Norsk klimapolitikk heter det at Norge 
forplikter seg til å kutte utslipp av klima-
gasser med 30 prosent innen 2020, målt 
mot 1990-nivå.

FAktA/ vet-Wind

Vi har behov for europeisk 
kompetanse på vindkraft.''
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TEKST/ TORDIS MARIE ESPELAND

— me BrUkAr UtpLASSeringA til syste-

matisk kompetanseheving for dei 

tilsette, understrekar Birkenes, 

som er rektor ved Tana vidare-

gåande skule i Finnmark. Skulen har 

blant anna heste- og hovslagarfag, 

landbruksfag og naturbruk, i tillegg 

til studiespesialisering.

– Denne gongen er historie-

læraren med på studietur, og sist 

gong var det engelsklæraren ved 

skulen. Ho sa at dei to vekene i Polen 

g jorde underverker for å få elevane 

til å prata engelsk. 

relatert til læreplanen
Gjennom ordninga Leonardo da Vinci 

mobili tet samarbeider Tana vgs med 

ein landbruksskule i Zarnowiec, ein 

times køyring frå Krakow i Polen. 

Kon takt ane kom g jennom Opp lær-

ings  kontoret for offentlig sek tor i 

Finn mark, som tidlegare hadde 

jobba med utplassering innan både 

helse- og matfag. 

Elevane drar til Polen i to veker i 

løpet av andre og tredje skuleår og 

blir kjende med landet, kulturen, 

religionen og ikkje minst med sam-

arbeidsskulen. Og det er enkelt å 

knytta turen til læreplanen, synst 

Birkenes, som understrekar at 

Polen-besøket er ikkje ein to vekers 

ferie.  

Lærer om hesteavl
– Å relatera prosjektet til lære-

planen er enkelt og viktig. Og eg 

synst det er heilt utruleg å kunna 

tilby elevane både studieturar og 

lærlingplassar i eit anna land.

Dei første lærlingane skal etter 

Norske elevar 
             møter polske hestar

— Alle elevar får reisa, men dette er ikkje ein ferie, seier rektor Eva Britt Birkenes. 
Gjennom Leonardo-utveksling får hesteinteressert ungdom frå Finnmark oppleva 
store polske statsstutteri. 

poLSke erFAringAr/ Elevar frå heste og hovslagarfag på 
Tana vgs var på to vekers studietur til Zarnowiec i Polen, og 
besøkte blant anna eit statsstutteri med fire hundre hestar  
i stallen. (Foto/ Privat)

planen til Polen før påske 2012. Der 

skal dei jobba på stutteri og læra 

meir om hesteavl. 

– Polen og Noreg er svært ulike 

når det g jeld hesteavl. I Noreg føre-

går det meste av dette på hobby-

basis, medan stutteriet i Polen er 

eit statsstutteri med 400 hestar i 

stallen og rundt 100 fødde føl frå 

januar til april, fortel Birkenes.

– Det er ein god del arbeid å 

involvera seg i eit Leonardo-pro sjekt. 

Men det er veldig gøy, synst Birkenes. 

Ikkje alle elevane har like lyst å reisa 

to veker til Polen, men desto viktigare 

er det at dei deltek, meiner ho.

Har ikkje fasiten
Klassemiljøet blir også betre av å 

reisa på studietur, seier rektoren, 

som meiner det er nyttig å sjå at 

andre har det annleis enn oss.
– Me har ikkje fasiten her i Noreg. 

Men me ser jo at mykje av land-

bruks utstyret i Polen faktisk kjem 

frå oss, til dømes gamle norske 

mjølke anlegg. I løpet av dei to 

vekene studieturen varer, er 

elevane innom gardsbruk, heste avl, 

meieri og ei rekke små til leggs-

næringar som lokalmat-produk sjon 

og gards turisme, fortel rektoren.

– Kanskje er eg for optimistisk 

på vegne av elevane mine, men eg 

har tru på at slike besøk kan g je 

idear om korleis ein kan jobba.  

Truleg vil dei sjå kva dei har lært 

etter kvart som dei blir eldre.

Å tilby utplassering kan vera med 

å heva statusen til yrkes fag, trur 

Birkenes.

– Klassen som deltek på ut -

vekslinga har faktisk auka i volum i 

løpet av året. Kanskje har reisene til 

Polen ei rolle i dette?

Tana vidaregåande skule i Finn-
mark deltek i eit Leonardo da Vinci 
mobilitets prosjekt saman med 
Agricultural Center of Education i 
Zarnowiec, Polen. I tillegg til to 
vekers studieturar får landbruk- og 
hestefagelevar ved Tana vgs 
tilbod om lærlingplass i Polen.

FAktA/ tana vgs

Det er heilt utruleg  
å kunna tilby elevane 
både studieturar og 
lærlingplassar i eit 
anna land.

''

StAtUS/ — Utvekslingsprosjekt hevar statusen til yrkesfaga, trur Eva Britt 
Birkenes, rektor ved Tana vgs. Her med skulehesten Vilja. (Foto/ Privat)

elin eliassen rimala
Heste - og hovslagarfag. 
drar tilbake til polen som lærling i to 
månader våren 2012

Fagleg: – Eg skal tilbake til Polen og vera 

lærling på eit stutteri som me besøkte då me var i Zarnowiec. 

Det var veldig stort og ordentleg. Det var utruleg kjekt å få 

sjå stallane der, men eg la merke til at dei slurva litt med til 

dømes å bruka hjelm. Eg håpar å få meir erfaring, både med 

utlandet og med stall og følling. Det er viktig å våga reisa ut, 

og ikkje tenka at det er farleg. 

Sosialt: – Eg er glad for å ha vore i Polen ein gong allereie, så 

blir det ikkje eit fullstendig kultursjokk å reisa dit som lærling. 

Me er heldigvis tre norske lærlingar som skal reisa. Eg både 

gler meg og gruar meg samtidig, og trur at det blir to lære-

rike månader.

 

martine eriksen
Heste- og hovslagarfag

Fagleg: – Det faglege var veldig ulikt frå 

Noreg, også hestehaldet. Eg synst det virka 

som om dei ikkje hadde så mykje kunn skap 

om tilpassing av utstyr. Men eg synst det er veldig bra at Tana 

vgs samarbeider med skular i andre land.  Det er jo heilt klart 

ei oppleving å få dra til eit anna land og vera med i stallen.

Sosialt: – Dei polske elevane  som kunne engelsk fekk me god 

kontakt med, men det var mange som var ganske dårlege i 

engelsk. Me budde på eit skuleinternat og brukte ordbøker 

og google translator for å kommunisera. Ein effekt av turen 

var at me fekk eit mykje betre klassemiljø. Me er mykje meir 

saman sveisa no enn før me drog til Polen.

  

daniel Heitmann
Landbruksfag

– Eg hadde vel ingen spesielle forventingar 

eller bilete om korleis turen skulle vera, 

anna enn at alle skulle ha det fint og trivast. 

Eg synst at heile opphaldet i Polen var heilt supert. Eg sit 

ig jen med flotte opplevingar, minne, erfaringar og er nokre 

hakk klokare. Alle skular som har høve til det bør undersøka 

og prioritera prosjekt som dette. 

internasjonale inntrykk frå tre av 
elevane ved tana vgs, etter  to vekers 
studietur til polen:
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•	Skolen	har	samarbeidet	med	franske	
kolleger for utplassering av elever  
siden 1998.

•	Har	samarbeidet	med	skolen	Lycée	
Hôtelier Château des Caudraies i 
Courcouronnes i Frankrike siden 2009.

•	Elevene	forbereder	seg	ved	å	få	ekstra	
undervisning i fransk kultur før avreise.

•	Elevene	bor	på	internatskole	under	det	
tre ukers lange oppholdet.

•	Skolen	får	årlig	besøk	av	12	franske	
elever som skal også utplasseres i 
bedrifter i Kristiansund.

FAktA/ kristiansund 
videregående skole

TEKST/ FRØY KATRINE MYRHOL

— SøknAdSmASSen til restaurant- og matfag 

har gått ned, noe som henger sammen med 

at vi konkurrerer med andre yrkesfag, som 

oljeindustrien. Vi mener at et tilbud om 

utplas sering i Europa vil gi økt rekruttering. Vi 

har hatt elever som har søkt seg hit på grunn 

av at de får reise ut, og i fjor fullførte fem av 

de seks som hadde utplassering i Frankrike 

lærlingtiden sin, forteller Dina Gaupseth, 

faglærer på Kristiansund videregående skole.  

Utplasseringene i verdens matland Frank-

rike har vart i 12 år g jennom Leonardo da Vinci 

mobili tet. Elevene bor på internat ved sam-

arbeids skolen i forstaden Courcouronnes, og 

reiser inn til Paris for å jobbe. 

– Når elevene drar til Paris, følger det med 

en lærer som blir der i ti dager. Sammen 

bruker de den første tiden til å g jøre seg 

kjent i området og med bedriftene. Etter 

dette er ungdommene på egenhånd. Vi synes 

det er viktig at de får en mestringsfølelse ved 

å klare seg selv, sier Gaupseth.

Lærer franske uttrykk
Fransk er det kulinariske språket i verden, og 

på kokk- og servitørfag bruker de bevisst de 

franske uttrykkene i undervisningen. Når 

elevene kommer til Frankrike, kjenner de til 

ord som «bechamel» (hvit saus). 

– Norske restauranter er tuftet på den 

franske matkulturen, og metodene er de 

samme. Det finnes noen forskjeller i råvarer, 

for eksempel. Men selve matkulturen er ikke 

fremmed, sier Gaupseth. 

For Kristiansund vgs er det viktig å ha få, 

men gode partnere. Sam arbeidsskolen i 

Courcouronnes har hoved ansvaret for kon-

takten med bedriftene, blant andre restau-

rantene Le Train Bleu og Chai33. Den norske 

skolen sender seks elever årlig, noe de har 

bestemt skal være et maks antall for å holde 

god kvalitet på prosjektet. 

– Vi ønsker å holde så nær kontakt som 

mulig. Hadde vi sendt flere elever, måtte vi 

også hatt flere partnere vi kanskje ikke kjente. 

Nå kan vi gi elevene god oppfølging, og det er 

fint å komme på besøk og småprate med 

kokkene du kjenner. Frankrike er ellers så 

formelt, forteller Gaupseth.  

– Våre elever blir behandlet svært bra i 

Frankrike, og bedriftene tar godt vare på 

dem. I begynnelsen synes mange av elevene at 

de ikke får utfordrende nok arbeidsoppgaver, 

og vi prøver å forberede dem på dette. Den 

første arbeidsoppgaven er en test. Gjør 

elevene en god jobb, får de mer interessante 

arbeidsoppgaver, som å være med på «linjen», 

altså å legge opp retter. 

ikke sett sjø før
Kristiansund vgs ved restaurant- og matfag 

har arrangert åpen fransk-norsk aften på 

skolen i flere år, men i år bestemte de seg for 

en ny vri, for å spre informasjon om prosjektet. 

Under det årlige besøket fra de franske 

elevene gikk turen ut til naturskjønne Smøla 

for å arrangere en femretters fransk middag 

med vin på Vågarbrøggå, en lokal restaurant 

som ligger ute i havgapet på Veiholmen. 

På programmet for de franske elevene sto 

også fisketur på havet for å fange dagens 

hovedingredienser, og de klarte å få nok til å 

mette de lokale g jestene som dukket opp. 

Lokal-TV dekket også begivenheten. Alle de 

norske elevene som ønsket, fikk være med, så 

skolen hadde nok mannskap til å lage mat og 

servere.

– Hygge er en prioritering for oss når vi 

arrangerer disse kveldene, det skal ikke være 

noe stress. Vi er også opptatt av kultur per-

spektivet og at vi får vise frem den norske 

naturen. De franske elevene var utrolig be geist-

ret, for flere av dem var fra Paris som ligger 

midt i landet. Mange hadde ikke sett sjø før, så 

det var spesielt for dem å se havgapet i en 

utrolig vakker solnedgang, forteller Gaupseth. 

Lærte kutteteknikker
John Henrik Kjelle bestemte seg for å reise til 

Frankrike fordi han var interessert i kokke-

faget, og syntes det var bra å ha utplas-

seringen på cv-en til senere jobbmulig heter.

Akkurat nå er han lærling på Brasserie 

France i Oslo, og stortrives. Som lærling har han 

hatt stor nytte av utplas seringen i Frankrike. 

– Jeg har blitt vant til lange arbeidsdager, 

og selvtilliten og kunnskapene er bedre. Det er 

lettere å sette seg inn i ting og holde høyt 

tempo siden jeg var borti så mange forskjellige 

arbeidsoppgaver under utplasseringen. 

Han jobbet i en treetasjers restaurant i 

det dyreste strøket i Paris, der forretningsfolk 

kom for å spise en rask halvtimes lunsj. 

Restauranten var ofte full. På kjøkkenet kjente 

kokkeeleven ig jen de franske mat ordene og 

uttrykkene som ble brukt i timen hjemme. 

– De franske arbeidsgiverne var flinke til å 

gi oss arbeidsoppgaver. Jeg satt ikke og 

skrellet poteter, men fikk jobbe både i kjøtt- 

og fiskekjøkkenet. Det var interessant å se 

hvordan maten ble lagd, og hvilke ingredienser 

de bruker. Råvarene er mye friskere og bedre 

enn hjemme. Ofte kunne det dukke opp 

spennende typer fersk fisk fra Middelhavet. 

Innimellom brukte de også norske råvarer, 

som salmalaks og fjellørret. Det var litt artig 

å se, sier Kjelle. 
nYe teknikker/ – Jeg følte jeg ble bedre i faget 
av å være i Frankrike. Jeg lærte andre måter å holde 
kniven på, kutteteknikker for å jobbe fortere og nye 
oppskrifter, forteller John Henrik Kjelle, som har tatt 
med seg erfaringene videre i ny jobb. (Foto/ Privat)

Jeg har blitt vant til lange 
arbeidsdager, og selvtilliten 
og kunnskapene er bedre.''

Fullfører med 
          fransk inspirasjon 

Kristiansund videregående skole bruker utplassering i Frankrike for å sikre 
gjennomføring på kokk- og servitørfag, og friste motiverte elever til å ta fagbrev. 

verdenS mAtLAnd/ – Jeg syntes det var nyttig  
å reise til Frankrike fordi vi fikk opplevde fransk mat  
og andre tradisjoner, selv om det er mye likt, sier 
Annbjørg Sekkenes (nr 2. fra venstre). (Foto/ Privat)
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TEKST/ KJERSTI vARPE NØRGAARD

SekS eLever ved Sofienberg videregående skole 

i Oslo tilbrakte høsten 2011 to uker i Potsdam 

i Tyskland. De hadde praksis på et apotek og 

fikk undervisning ved den tyske skolen OSZ 

Johanna Just. Prosjektet er organisert g jen-

nom pro grammet Gjør det! 

Det var etter en studietur for lærere til 

Tyskland og OSZ Johanna Just at ideen om et 

utvekslingssamarbeid ble født. 

– Skolen i Potsdam ser store utviklings-

mulig heter for hver enkelt elev og har høye 

ambisjoner på elevenes vegne, som oss. Vi tror 

at utplassering uten lands skaper moti vasjon 

og en framtids rettet opplæring, sier assister-

ende rektor, Ann-Kristin Høgseth. 

Under oppholdet fikk elevene også omvis-

ning på Angela Merkels kontorer. 

– Det var en opplevelse for livet, forteller 

Marit Buøy, avdelingsleder for Helse- og sosial-

  fag ved Sofienberg vgs. 

norsk versus tysk utdanning
Buøy forteller at det er noen forskjeller mel lom 

apotekteknikerutdanningen i Norge og Tyskland.

– I Tyskland er det fokus på logistikk, bestil-

linger, ordrer, leveranser og varekunn skap. I 

Norge fokuserer vi mer på kunde kontakt, og 

dermed blir kommunikasjon vekt lagt mer i 

under visningen. Vi opplever at våre elever 

synes norsk utdanning er best, mens de tyske 

elevene synes tysk utdanning er best.

– I Tyskland har også apotekene et helt 

annet vareutvalg, med produkter som urter, 

te og kosmetikk. Samarbeidet gir oss ny inn-

sikt og gode ideer om hvordan apotek jobben 

kan utvikles videre, sier Buøy.

diskuterer identitet
Ved Sofienberg vgs har 95 pro sent av elevene 

minoritetsspråklig bak grunn. 

– På skolen i Potsdam er det derimot få 

med minoritetsspråklig bakgrunn. Flere av 

jentene vi sendte på utveksling, går med hijab. 

Dette ble det fokusert mye på av de tyske 

elevene, for mange har liten kjennskap til 

minoritets språk lige elever. Dette skapte 

flotte disku sjoner om identitet, og vi ser at 

utvekslingen hjelper til med å bryte ned 

fordommer, sier Buøy. 

– Skolen vår har et godt foreldresamar-

beid, og vi opplever at foreldrene er stolte og 

glade over at deres jenter får muligheten til å 

reise ut. 

Faglig utbytte
– For elevene har en av de største utfordring-

ene vært språket. Men de opplever at de kan 

g jøre seg forstått på engelsk, noe som g jør 

dem stolte av egne engelsk kunnskaper. Det 

finnes eksempler på at engelskkarakteren har 

gått opp etter at elevene har vært i Tyskland, 

sier Buøy.

– Elevene blir også mer reflekterte over 

egen identitet og yrkesvalg og mindre redde 

for å ta utfordringer. De får øynene opp for 

at de kan jobbe i hele verden, og ser mulig-

heter for hva som kan læres av andre land. 

Buøy kan også fortelle at lærerne får en 

annen relasjon til elevene etter utveksling. 

– De blir både veildere og fagpersoner, og 

elevene får mer respekt for dem. Lærerne 

opplevde også at elevene snakket fag nesten 

hele tiden. Det er ingen tvil om at oppholdet 

gir elevene større yrkesmessig motivasjon. 

påvirker livet
Rektor Ann-Kristin Høgseth berømmer 

lærerne for deres innsats. 

– Vi har noen fantastiske lærere som 

brenner for prosjektet. Det er mye admi-

nistra tivt arbeid knyttet til utvekslingen, 

samtidig må de holde styr på undervisningen 

hjemme. Det er et krevende prosjekt, men det 

gir mer enn det koster. 

Buøy forteller at når elevene kommer hjem 

fra Tyskland er de stolte av egen utdanning, 

og har fått høyere selvtillit. 

– Alle elevene som har vært i Potsdam har 

fått økt motivasjon og ser flere karriere-

muligheter innenfor faget. Slik påvirker opp-

holdet livet til jentene, sier Buøy. 

Kjersti Varpe Nørgaard var praktikant ved SIUs 
seksjon for kommunikasjon høsten 2011.

Bryter ned fordommer
Seks elever har reflektert rundt egen identitet på utveksling  
i Potsdam, Tyskland. Og gjestet Angela Merkels kontorer.

Gjør det! er et resultat av en sam-
arbeids avtale mellom utdannings-
departe mentene i Norge og Tyskland 
om utveksling av unge innen yrkes opp-
læring.

I Gjør det!-programmet er det to søk-
nads  frister i året, 1. mai og 1. november. 
Programmet er samfinansiert av Det 
tyske utdanningsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet.  
Programoperatører er InWEnt gGmbH  
(i Tyskland) og SIU (i Norge).

www.siu.no/gjordet

gJør det

«Apotektekniker – et yrke over lande-
grensene» er navnet på et Gjør det!-prosjekt 
mellom Sofienberg videregående skole i Oslo 
og Oberstufenzentrum Johanna Just og 
Landes apothekerkammer Brandenburg  
i Potsdam, Tyskland. Prosjektet har pågått 
siden 2009, og gir elever fra Vg2 og Vg3  
i Apotekteknikk muligheten til å dra på 
utveksling til Potsdam i to uker. Som en del  
av samarbeidet kommer også tyske elever  
på besøk til Norge.

FAktA/ Apotektekniker

kylling med skalldyrsaus
Annbjørg Sekkenes jobbet lunsjvakt på en 

travel restaurant rett ved en av Paris’ jern-

banestasjoner. Det var fokus på tempo og 

nøyaktighet. Arbeidsoppgavene varierte fra 

dag til dag, og Annbjørg jobbet både på 

dessert kjøkkenet og på forrettene.

– Forretten var spesielt gøy, og jeg fikk 

være med på å legge opp rettene. Det tok ikke 

mange sekundene etter at maten var på 

tallerkenen før servitørene hentet dem, sier 

hun.

I Frankrike prøvde Sekkenes tartar for 

første gang, og blant franske desserter var 

«millefeuille» (variant av napoleonskake) en av 

favorittene. Elevene var også ute og spiste på 

restauranter i Paris, og prøvde nye retter 

som kylling med skalldyrsaus. 

tilbud om jobb
Både Sekkenes og Kjelle tror at deltakelse i 

inter nasjonale prosjekter kan føre til at flere 

g jennomfører kokk- og servitørfag på videre     -

gående skole. 

Kjelle mener at det viktig at de som reiser 

er motiverte for å dra, for at kroppen skal 

henge med på lange arbeidsdager med høyt 

tempo. Elevene sto opp klokken sju hver dag, 

spiste frokost og satte seg på tog og metro 

for å komme seg til jobb inne i Paris. 

– Å få reise ut er som et bevis på at du 

står på, siden du får en sjanse til å jobbe i og 

oppleve Frankrike. For meg gikk arbeidsdagene 

veldig raskt fordi jeg var interessert i faget, 

og syntes at det var lærerikt, sier han.

Gaupseth forteller at gode karakterer 

ikke er viktig for å få reise ut, men det legges 

stor vekt på motivasjon, og elevene må selv 

søke. 

Kristiansund vgs ønsker at de inter-

nasjonale prosjektene også skal gi de moti-

verte elevene noe ekstra. To av elevene har 

fått beskjed av de franske restaurantene om 

at de kan ta kontakt med dem etter læretiden 

for fremtidig jobb.

– På skolen blir det g jerne satt fokus på 

elever som trenger mer oppfølging, og man 

føler ofte at de sterkt motiverte elevene ikke 

får nok oppmerksomhet. Da er det bra å ha et 

tilbud som utplassering, slik at man også 

kommer disse i møte i skolehverdagen. Sam-

tidig er det viktig for oss at ikke alle må reise 

til Frankrike. De som vil, både i 1. og 2. klasse, 

får være med på de norsk-franske kveldene 

uansett, sier Dina Gaupseth.   
reFLektert/ — Elevene blir også mer reflekterte over egen identitet og 
yrkesvalg og mindre redde for å ta utfordringer, mener Marit Buøy (bakerst til 
høyre). Her er hun i Potsdam sammen med Sofienberglærerne Ingvild Iversen 
(t.v.) og Lise Palmer samt de seks elevene. (Foto/ Privat)

FrAnSk-norSk AFten/ Partnerne har 
arrangert fransknorsk aften i 12 år. En viktig 
del av prosjektet er å få de franske og norske 

elevene til å jobbe sammen på kjøkkenet og 
med serveringen. (Foto/ Privat)
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Nordiske fagmiljøer 
redder gamle håndverksfag
Gamle håndverksfag er i ferd med å dø ut over hele Norden. Ingen av de 
nordiske landene har hver for seg nok ressurser eller elever til å kunne tilby 
en opplæring som fører frem til fagbrev. Men hva om de nordiske fagmiljøene 
går sammen?

TEKST OG FOTO/ ANNE JORUN SÆTEN

— Støtte FrA nordpLUS er helt avg jørende i 

arbeidet vårt med å redde gamle håndverks-

fag.

Det er Harry Bjerkeng, direktør i Nordisk 

håndverkforum, som ønsker meg velkommen 

med disse ordene. Bjerkeng har g jennom 

mange år hatt en sentral rolle i arbeidet med 

å ivareta små og utrydningstruede hånd-

verks fag.

Det er om lag 60 fag som nå står i fare for 

å gå i glemmeboka. 

– Fag som tidligere har vært viktige og 

som representerer en sentral del av vår 

immaterielle kulturarv, er i ferd med å gå tapt. 

Selv om dette er fag som en ikke nødvendigvis 

tenker på som viktige i det daglige, har de en 

funksjon og bør ha en plass i det mangfoldige 

utdanningstilbudet vi har i Norden, under-

streker Bjerkeng.

Frem fra glemselen
For å unngå at fagene blir glemt, har NHO 

Hånd verk gått sammen med håndverks-

organisa sjoner og utdanningstilbydere i 

Sverige, Danmark, Finland og Island. For 

perioden 2009-2011 fikk de støtte fra Nord-

plus Horisontal til prosjektet «Nordisk sam-

arbeid i de små håndverksfagene». 

– Støtte fra Nordplus er og har vært til 

uvurderlig hjelp på vei mot målet vårt, som er 

en felles nordisk utdanning innenfor noen av 

fagene. Nordplus har også hjulpet oss i nett-

verksbyggingen, understreker Bjerkeng.

Med utgangspunkt i ønsket om felles 

nordisk utdanning innenfor noen av fagene, har 

Bjerkeng og hans forbundsfeller drevet lobby-

virksomhet mot politikere og andre beslut-

Nordplus rammeprogram er Nordisk 
ministerråds største utdannings-
program innenfor livslang læring og 
støtter utdannings samarbeid i Norden 
og Baltikum.

nordplus rammeprogram består  
av delprogrammene:
•	Nordplus	Junior
•	Nordplus	Høyere	utdanning
•	Nordplus	Voksen
•	Nordplus	Horisontal
•	Nordplus	Nordiske	språk	og	kultur

www.nordplusonline.org

nordpLUS
ningstakere i Norden. De har samtidig jobbet 

med å samkjøre de ulike landenes utdanninger, 

lage felles krav til fag- og svenne brev, samt 

felles rutiner for god kjenning.

Skal det være en stukkatør?
Mens kulturarv tradisjonelt forbindes med 

g jen stander og produkter, er den immaterielle 

kulturarven båret frem av mennesker og 

praksis. 

En forgyller eller en stukkatør er kanskje 

ikke noe en har bruk for i nye hus. Kaster du 

derimot et blikk på de gamle bygårdene i 

sentrum av Oslo og Bergen fra rundt 1900, 

ser du at stukka tøren har hatt en sentral 

rolle i å lage rosetter i tak og ornamenter 

langs veggene.

Forgylling er basert på en nesten tusen år 

gammel teknikk der en legger et tynt lag 

bladgull på trearbeider i ulike stilarter. 

Reparasjoner av antikviteter og ulikt kirke-

arbeid er innen spesialområdet til en forgyller. 

Forener nordisk fagopplæring
Gjennom det tidligere Nordplus-prosjektet 

«Spor i Norden» har de nordiske håndverk-

organisasjonene i fellesskap kartlagt hvilke av 

de små fagene som har behov for tiltak på 

nordisk nivå. 

Når jeg nå treffer Bjerkeng i Oslo en dag i 

juni 2011, har han gode nyheter: Arbeidet 

deres har båret frukter. Nordisk Råd skal nå 

sette i gang et konkret prosjekt. Det er valgt 

ut tre fagfelt som vil danne grunnlaget for 

utarbeidelse av et pilotprosjekt. 

Dette skal forene alle de involverte 

landene sin fagopplæring innen et gitt fag og 

slik utvikle en fellesnordisk opplæring som 

fører frem til fagbrev.

De valgte fagfeltene er gitarmakerfaget, 

trebåtbyggerfaget og maskør- og parykk-

maker faget. Ulike modeller vil beskrives, og en 

pilot kan iverksettes i løpet av 2012, med NHO 

Håndverk som prosjektleder. Kunnskaps-

departe  mentet behandler nå forslagene. 

– Dersom pilotprosjektet lykkes, vil det 

danne grunnlag for at flere verneverdige fag 

blir reddet. Flere fag kan inngå i en felles-

nordisk håndverksopplæring som fører frem 

til fagbrev. Dette vil i så fall være svært viktig 

både for fagopplæringen og næringsutvik lin-

gen her nord, mener Harry Bjerkeng. 

Flere verneverdige fag kan 
bli reddet dersom pilot—
prosjektet lykkes.''

Små FAg/ – Det nye pilotprosjektet gjelder 
videregående opplæring. Det handler om å 
ivare ta og videreføre små håndverksfag.  
En sentral målsetning er å etablere ett felles 
nordisk utdanningstilbud, sier Harry Bjerkeng.

«Nordisk samarbeid i de små 
håndverksfagene» (2009-2011) 
var støttet av Nordplus Horisontal.  
Sju partnere var involvert fra alle 
de fem nordiske landene. Nordisk 
håndverkforum (Norge) ved 
direktør Harry Bjerkeng var 
koordinator for prosjektet. NHO 
Håndverk var med som partner.

Nordplus Horisontal støtter 
innovative prosjekter på tvers av 
tradisjonelle kategorier og sektorer. 
Programmet retter seg mot alle 
institusjoner og organisasjoner 
som arbeider med utdanning  
og livslang læring. 

Se: www.nordplusonline.org

FAktA/ nordisk 
samarbeid i de små 
håndverksfagene
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TEKST/ ARvID FRØSDAL

det overordnede og utro -

lig viktige målet med all 

opplæring er jo å sørge 

for at opp voksende 

gene     rasjoner står best 

mulig rustet til fram-

tidige jobber og videre 

studier, og ikke minst har 

fått en kompetanse til å mestre sin egen til-

værelse i en omskiftelig og uforutsig bar verden. 

Å lære mer om hvordan man organiserer 

dette kvalitetsutviklingsarbeidet i ulike land i 

Europa var min hovedmotivasjon for å søke om 

å bli med på Studiebesøksprogrammet i år. 

Studiebesøksprogrammet gir skoleledere 

og andre en fantastisk mulighet til faglig 

oppdatering. Kursene som tilbys er mange og 

varierte, de aller fleste er svært aktuelle 

også for vårt land. 

Utvikler kvalitet
I Vest-Agder fylkeskommune har arbeidet 

med kvalitetsutvikling høy prioritet, og derfor 

var det naturlig for meg å velge et av kursene 

innenfor dette hovedområdet. At kurset var 

lagt til Portugal og Lisboa, var ikke akkurat 

noe minus. 

Vi var 16 deltakere fra 13 forskjellige land, 

hver med våre egne systemer og erfaringer 

med kvalitetsutvikling. Flere av deltakerne var 

inspektører eller jobbet i inspektorater, 

mens andre var skoleledere. 

Vertskap og arrangør for kurset var IGE, det 

portugisiske skoleinspektoratet. Første økt 

besto av en grundig g jennomgang av Portugals 

strategi for arbeid med utvikling av kvalitet, og 

de erfaringene de så langt hadde høstet.

Ellers var en stor del av tiden viet til skole-

besøk, der vi fikk høre om erfaringer med 

inspeksjonsbesøk. Klokelig nok var ikke bare 

de beste skolene plukket ut. På én skole kunne 

vi som g jester føle en viss spenning mellom 

skoleansatte og representantene fra 

inspekto ratet, og det kan helt sikkert ha sin 

naturlige forklaring.

Alle kursdeltakerne hadde forberedt en 

presentasjon av kvalitetssystemet i sitt eget 

land, og det var satt av tid til diskusjoner i 

etterkant. Norge har jo ikke et eksternt skole-

evalueringssystem, bortsett fra det tilsynet 

fylkesmannen g jør innenfor bestemte og 

begrensede områder. Denne situasjonen deler 

vi med blant andre Italia og Østerrike. De 

andre landene hadde ordninger og systemer 

som hver for seg hadde sine sterke og svake 

sider. Mest overbevisende virket det skotske 

systemet, og til dels det walisiske, i alle fall slik 

vi fikk det presentert.

Det var mye å lære av disse presenta-

sjonene og diskusjonene. Vi deltakere tar 

selvsagt med oss inntrykk hjem som vil 

påvirke arbeidet som vi hver for oss g jør på 

dette området i fortsettelsen. 

Får gode kontakter
Nettverksbyggingen på slike studiebesøk er av 

svært stor betydning. Man møter mennesker 

som er opptatt av de samme utfordringene 

som en selv, og det gir grobunn for mange 

givende diskusjoner utover kveldene. På slike 

kurs får man ofte kontakter som man kan 

involvere som partnere i fram tidige prosjekter.

Det blir som regel også tid til ekskursjoner 

og kulturelle opplevelser. Vi besøkte den 

historiske byen Sintra, der Sigurd Jorsalfar 

på vei til det hellige land for ca. 900 år siden 

var med på kampen mot det mauriske herre-

dømmet, og bidro til at byen ble tatt tilbake. I 

Sintra besøkte vi også det praktfulle palasset 

Monserrate, som er i ferd med å bli total-

renovert, blant annet med EØS-midler fra 

Norge. Det var interessant å se helt konkret 

hva noe av disse midlene benyttes til, og i 

dette tilfellet ble et viktig minnesmerke tatt 

godt vare på.

Ellers er det hyggelig å være norsk i 

Portugal. Når jeg fortalte at jeg kom fra 

Norge, var ofte svaret et stort smil og 

«Noruega – Bacalhau». De setter stor pris på 

klippfisken vår, og spiser den titt og ofte, 

tilberedt på alle mulige måter. Men de synes 

den ligger høyt i pris nå, selv om de hevdet at 

kvaliteten på den norske fisken er best.

Studiebesøk for spesialister og 
beslutningstakere i allmenn og 
yrkesfaglig opplæring er et av de 
tverrgående tiltakene i EUs program 
for livslang læring (LLP). 
Studiebesøkene skal bidra til økt 
kunnskap om hvordan utdanning og 
opplæring rent praktisk foregår i andre 
europeiske land.

Temaene for besøkene er i tråd med 
nasjonale og europeiske prioriteringer 
for utdanning og opplæring, for 
eksempel økt kvalitet, vurderings-
kriterier, IKT- og språkopplæring  
og hvordan man kan redusere frafall  
i videregående opp læring.

www.siu.no/studiebesok

StUdie BeSøk

reiSeBrev

Et annet av høydepunktene var «Inter-

national Dinner», et festmåltid med mat og 

drikke typisk for hvert av landene, og som 

deltakerne hadde hatt med hjemmefra. Det 

ble en kveld med mange og svært ulike smaks-

opplevelser. For en nordmann er det ikke 

unatur lig å ta med røkelaks, men sannelig 

hadde både Irland og Skottland tatt med det 

samme. Men den norske var best, mente 

vertskapet. Jeg motsa dem ikke.

Vi ble utrolig godt tatt vare på av kurs-

arrangøren og vertskapet. Samtidig var nok 

dagene i lengste laget, vi kom ikke tilbake til 

hotellet før langt ut på kvelden, og fritid var 

det lite av. Men de ville så g jerne vi skulle opp-

leve så mye som mulig i den uken vi var der.

Samtidig opplevde vi nok litt av kultur for-

skjellen mellom nord og sør i Europa i forhold 

til det å være tiden og holde avtaler. Men det 

er bagateller som på ingen måte rokket ved 

inntrykket av et usedvanlig vellykket opphold.

Unge krysser grenser
På en av skolene møtte jeg en norsk jente på 

16 år, som tok et år på videregående her nede 

som utvekslingselev. Hun trivdes fantastisk 

bra, selv om språket var en utfordring. Men 

også det gikk bedre dag for dag. Det er så 

flott at unge mennesker g jør som henne, tar 

et år i utlandet for å lære språk og kultur. Det 

gir viktig kompetanse for resten av livet.

Jeg snakket også med mange unge portu-

gisere om hvordan de så på fremtiden. Finans-

krisen og nasjonale sparetiltak i Portugal g jør 

at pessimismen er ganske fremtredende hos 

en del av dem. Flere tenker å reise ut for å ta 

jobb i andre land. En ung dame, med mastergrad 

i «Ecological Manage ment», snakket om å dra til 

Norge, der hun hadde kjente. Hun var lei av å 

søke på jobber hun ikke fikk, og var fullstendig 

klar over at hun ville tjene mer på å jobbe i 

restaurant i Norge enn på strøjobber i Portugal. 

Det er litt trist når ressurssterke, unge 

mennesker tenker slik og forlater hjemlandet. 

Samtidig viser det jo mobilitetsevnen blant 

unge. Har man mot, vilje og rette holdninger, er 

sjansene for å lykkes store.

Hva sitter jeg så ig jen med etter ei uke i Lisboa? 

Grundig kunnskap om skolevurderings- og 

kvalitetsutviklingssystemer i Europa, inspira-

sjon til å ta i bruk ideer i arbeidet på egen skole, 

trivelig faglig og sosialt samvær med gode 

kolleger, vennskap, kulturelle opplevelser, god 

mat og drikke, og ikke minst: varme erfaringer 

med portugisisk g jestfrihet og hjertelighet.

Studiebesøksprogrammet er herved varmt 

anbefalt.

Vi ble utrolig godt tatt 
vare på av kursarrangøren 
og vertskapet.

De ulike landene i Europa står overfor samme type utfordringer når det 
gjelder å utvikle og kvalitetssikre opplæringen for barn og unge.

Arvid Frøsdal er assisterende rektor ved Lister videregående skole i Vest-Agder.  

I oktober 2011 var han på kurs i Lisboa i regi av Studiebesøksprogrammet. Dette er hans reisebrev.

Skolevurdering 
og kvalitetsutvikling i Europa

«Impact of School Evaluation on Quality 
Improve ment» var tittelen på studiebesøket 
som ble arrangert i Lisboa 24.-28. oktober 
2011.

Lister vgs har tidligere deltatt i europeiske 
skoleprosjekter i regi av både Leonardo da 
Vinci og Comenius. Skolen deltar nå i 
Comenius-partnerskapet «Werte in meinem 
Leben – Europas Jugend im Dialog».

FAktA/ 

pALASS/ I Sintra besøkte vi også det praktfulle 
palasset Monserrate, som er i ferd med å bli 
total renovert, blant annet med EØSmidler fra 
Norge. Det var interessant å se helt konkret hva 
noe av disse midlene benyttes til, og i dette 
tilfellet ble et viktig minnesmerke tatt godt vare 
på, skriver Arvid Frøsdal i dette reisebrevet fra 
Portugal. (Foto/ Privat)

32 /EUROPAVEGEN EUROPAVEGEN/ 33



eUs støtteordning for 
ungdomsprosjekter

Formålet med Aktiv Ungdom er  
å styrke ungdoms aktive deltakelse  
i samfunnet, fremme gjensidig for-
ståelse og solidaritet og å styrke 
ungdomsarbeid i Europa.

Aktiv Ungdom retter seg mot frivillige 
aktiviteter, og kan ikke gi støtte til tradi-
sjonelle klasseutvekslinger og skoleturer. 
Prosjektene må være lagt til utenom fag-
lige aktiviteter, for eksempel har elevråd og 
ungdoms bedrifter mottatt prosjektstøtte til 
ungdoms initiativ og gruppeutvekslinger, og 
skoler sender ut og tar i mot volontører.

Aktiv Ungdom gir støtte til:
gruppeutveksling 
Grupper fra to eller flere land møtes for å 
delta i felles aktiviteter og bli kjent med 
hverandres land og kulturer. 

Ungdomsinitiativ
Grupper på minst fire personer kan få støtte 
til å gjennomføre et prosjekt.  

demokratiprosjekt
Prosjekter med fokus på økt medbestem melse 
for ungdom. Minst fire grupper skal samar beide, 
to norske og to fra et annet land i Europa. 

evS – Frivillig arbeid
Volontørtjenesten er for unge mennesker 
som ønsker å jobbe som frivillig i et annet 
land i Europa fra 2 til 12 måneder. 
Organisasjoner og offent lige tiltak i Norge 
(f. eks skoler) kan få hjelp i det daglige 
arbeidet av en uten landsk ungdom som 
jobber som frivillig. 

tilskudd til ungdomsarbeidere
De som jobber med ungdom kan delta på 
kurs i Norge og utlandet, eller søke støtte 
til å arrangere egne kurs og semi narer, 
hospitering eller planleggings besøk. 

Ungdomspolitiske møter
Nasjonale eller internasjonale møter for 
å skape en arena for debatt og dialog 
mellom ungdom og beslutningstakere.

www.aktivungdom.eu 

Studere fransk i paris?
Jobbe med grafisk design i London?
Støtte til arkitektstudier?

Eurodesk er et nettverk av 900 kontorer i 30 
europeiske land som jobber sam men for å gi 
ungdom best mulig informasjon om studier, 
stipend og jobb i Europa. Eurodesk ble til i 1990, 
etter et ønske om å samle informasjon om 
europeiske muligheter for unge på ett sted.

Eurodesk svarer på ungdoms spørsmål om deres 
europeiske muligheter på www.eurodesk.no.

Eurodesk er en del av EUs ungdoms program 
Aktiv Ungdom. I Norge koordineres Eurodesk av 
Barne-, ung doms- og familiedirektoratet (Bufdir).

FAktA/ eurodesk

informasjon om studier, stipend og jobb i Europa
eurodesk.no

Ungdomsutveksling  
ga engasjement og ny giv
I august 2011 satte Per Erling Tilset Larsen seg på flyet til Bari  
i Sør-Italia sammen med fire ungdommer fra Enhet for Voksen-
opplæring i Trondheim kommune. Målet var utvekslingen «Rights 
Alive», der de skulle møte unge fra fire andre europeiske land for 
å diskutere menneskerettigheter og integrering.

TEKST/ SIGRID SMITH-TØNNESSEN

enkeLte vAr Spente på om elevene kunne dra 

utenlands: Var de flinke nok i engelsk? Ville de 

bidra aktivt i aktivitetene det ble lagt opp til? 

Og hva med sikkerhet, både med tanke på 

innkvartering, mat og oppfølging? 

Gruppa besto av Fatouma og Amran fra 

Somalia, Thuva fra Sri Lanka og Boy Toe som 

er karensk. De utg jorde en ganske sammen-

satt g jeng med tanke på interesser, engasje-

ment og faglig plassering. Fellesnevneren var 

at de alle fikk grunnskoleopplæring ved Enhet 

for voksenopplæring.

Elevene var plukket ut blant annet med 

tanke på å skape engasjement rundt temaet 

menneskerettigheter. Gjennom gruppe disku-

sjoner, teater, foto, video og formings aktivi-

teter utvekslet deltakerne tanker om 

menneske    rettigheter og hva disse konkret 

betyr for dem i deres hverdag. 

rett til liv
En av oppgavene var å definere de fire 

viktigste rettighetene for ungdom. Disse 

spørsmålene var brennaktuelle for de norske 

deltakerne, som alle har en historie preget av 

flukt fra krig eller undertrykkelse. Alles rett 

til liv, frihet og personlig sikkerhet, og forbud 

mot slaveri, ble rangert høyt av alle, mens 

jentene med bakgrunn fra Somalia var særlig 

opptatt av kvinners rettigheter.

Initiativtaker Larsen forteller at i en utveks-

ling kan det vise seg at de som ikke presterer i 

klasserommet er i stand til både å lede gruppe-

arbeid og holde presentasjoner, fordi det i en 

ny sammenheng plutselig gir mening. Slike 

mestringsopplevelser, som går både på språk-

prestasjoner og sosial kompe tanse, vil ofte 

motivere ungdommene til å prestere i skole-

situasjonen i etterkant av prosjektet. Å gi 

elevene læringserfaringer fra andre arenaer 

enn skolen en derfor en viktig del av hans 

strategi for å gi ungdommer nytt fokus.

muligheter i livet
Elevene som var med på utvekslingen tok 

utfordringene på strak arm. De kommuniserte 

på engelsk, men også med kropps- og finger-

språk og via musikk og dans. Selv om det ble 

mye pasta, og klosteret der de bodde ikke 

akkurat holdt hotellstandard, var dette 

detaljer mot den opplevelsen det var å være 

en del av fellesskapet med ungdommene fra 

Italia, Tyrkia, Østerrike og Polen.

De tre norske jentene ble veldig sam men-

sveiset under utvekslingen, og disku sjonen 

om hvor viktig skole og utdanning er for å 

kunne bestemme over egen skjebne, ble viktig 

for dem, forteller Larsen. Menings utvekslin-

ger og møtet med ungdommer i forskjellige 

situasjoner og fra ulike land, var med på å 

vekke denne bevisstheten hos dem.

I etterkant av prosjektet har engasje-
mentet og måten elevene oppfatter seg selv 

på endret seg, forteller Larsen. Særlig 

jentene har fått øynene opp for at de har 

mange muligheter og kan bestemme selv            

over eget liv. Utdanning og aktiv deltakelse er 

blitt noe som angår også dem. En av jentene 

har meldt seg inn i Amnesty, en annen er blitt 

nestleder i elevrådet.

thuvaraga Siwakumar (17), Byåsen vgs

Da skolen tilbød meg å bli med på Italia-

prosjektet, var jeg aldri i tvil. Jeg er opptatt 

av menneskerettigheter, og ville g jerne 

disku   tere disse med unge fra andre steder i 

Europa. Min bakgrunn som tamil g jør dette 

ekstra viktig for meg, i landet mitt er det 

ingen selvfølge at menneskerettighetene 

følges.

Vi dramatiserte og filmet et teaterstykke 

vi skrev selv. Jeg spilte en av rollene, det var 

nytt for meg. Vi g jorde også en morsom 

øvelse der vi skulle finne frem til steder i en 

ukjent by, uten å få snakke engelsk. Lokal-

befolknin gen ville g jerne hjelpe, men det var 

ikke så lett å forklare hvor vi skulle, eller å 

forstå forklaringen. På turen ble vi norske 

nesten som familie, det var litt gøy at vi 

snakket norsk sammen, de andre skjønte ikke 

hvilket språk vi snakket!

I løpet av de ti dagene lærte jeg ting jeg 

ikke kunne lært g jennom mange år på skolen. 

Det var en stor opplevelse, jeg ante ikke på 

forhånd hvordan dette skulle bli. Jeg trodde 

alle europeere var som nordmenn, men vi fikk 

høre om fattigdom, om andre skolesystemer, 

og hverdagsliv som er helt annerledes. Jeg 

har fått venner som jeg fortsatt har kontakt 

med, jeg er til og med invitert til å feire jul 

hos en av dem.

Jeg vil g jerne jobbe i FN, og jeg tenker at 

dette prosjektet gav meg viktig erfaring og 

kunnskap i forhold til dette. Drømmen er å få 

komme tilbake til Sri Lanka og g jøre en inn-

sats der.

Fatouma moussa Hassan (24), Byåsen vgs

Jeg var interessert i temaet, og ville g jerne 

bli med da jeg ble spurt. Jeg ante ikke at det 

ville bli så bra som det ble!

Jeg hadde fordommer mot noen av 

landene før jeg dro, men så fant jeg ut at alle 

folk er jo forskjellige. Selv om jeg har møtt 

noen som er rasister, betyr det ikke at alle fra 

samme land er sånn. Nå har jeg venner fra 

hele Europa. Jeg lærte så utrolig mye hele 

tiden, språk, om de andre landene og om 

menneskerettighetene, hvem som følger dem 

og hvem som bryter dem. Dessuten var det 

mye gøy som skjedde, for eksempel da vi skulle 

prøve å bestille en pizza uten svine kjøtt, og 

venninnen min imiterte både gris og kylling.

I Somalia er jentene «ingenting». Livet er 

at vi skal gifte oss og få barn. I prosjektet 

lærte jeg om likestilling, og nå vet at jeg kan 

g jøre alt, det er ikke forskjell på jenter og 

gutter. Selv om familien min ikke synes det  

er viktig, vil jeg ta utdanning og jobbe! Jeg 

har meldt meg inn i Amnesty også, fordi jeg 

har lyst til å kjempe for alles rettigheter.

Jeg vil bli sosionom, og mens jeg studerer 

kunne jeg tenke meg å jobbe i fengsel, eller å 

følge opp folk som er ferdig med soning. Jeg 

vil g jerne engasjere meg i frivillige organisa-

sjoner. Drømmen er å bli ambassadør for 

Norge, g jerne i et land der de snakker arabisk.

Ungdomsgrupper kan få støtte til å ta imot eller 
besøke ungdomsgrupper i andre euro peiske 
land. Man blir kjent, gjør aktiviteter/bor sammen 
og lærer om hverandres kulturer. Ungdom skal 
delta aktivt i plan legging, gjennom  føring og 
evaluering. Tema bestem mer dere selv. De fleste 
grupper kan delta, men programmet støtter ikke 
skole utvekslinger som er en del av pensum.

kriterier for å få støtte
•	Ungdom	1325	år	
•	Samarbeid	med	en	eller	flere	ungdoms	grupper
•	Totalt	1660	ungdommer	kan	delta	i	prosjektet
•	Varighet	621	dager

Hva kan vi få i støtte?
•	70	prosent	av	reiseutgifter
•	Fast	støttebeløp	per	deltaker
•	Ekstra	støtte	til	deltakere	med	spesielle	behov	

Hvilke land kan vi samarbeide med?
Dere kan samarbeide med EU-land, samt Island, 
Lichtenstein, Sveits, Tyrkia og Kroatia. 
Samarbeidet må alltid inkludere et EU-land.  
Det er også mulig å samar beide med land  
i EUs nabo regioner. 

Les mer på www.aktivungdom.eu/gruppe/  
eller kontakt Gry Nesse, telefon 46 61 51 22, 
gry.nesse@bufdir.no.

FAktA/  
gruppeutveksling

Hvordan var det å være med på «rights Alive»? vi ba to av deltakerne fortelle om opplevelsen. 
Hvorfor ble du med, hva var det viktigste du opplevde, og hva er planene dine i etterkant?

motivASJon/ Initiativtaker for prosjektet og fagleder ved enheten, Per Erling Tilset Larsen, har 
lang erfaring med å bruke både gruppe utveksling og europeisk volontørtjeneste i arbeidet med å 
motivere ungdom utenfor det tradisjonelle skoleløpet. (Foto/ Privat)

Hvem er Aktiv Ungdom?
Aktiv Ungdom-progrAmmet admini stre res av 
Barne-, ungdoms- og familie direk tora tet og 
holder til i Oslo. Med 11 ansatte har vi kapa-
sitet til å drive utstrakt veiled ning av de av 
søkerne som ønsker det, og å reise mye ut 
på prosjektbesøk, informa sjons møter og 
holde kurs. Målet vårt er å senke terskelen 
for å delta i programmet, og resul tatet er at 
selv små lokallag og uformelle ungdoms-
grupper når frem med sine søknader.

Programmet retter seg mot ikke-formell 
læring, dvs læring som foregår i for eksem-
pel organiserte fritids aktivi teter. Prosjekter 
som inngår i skolens regulære aktiviteter, 
med obligatorisk oppmøte og pensum, kan 
ikke få støtte. Vi har like fullt skoler som 
brukere av programmet. Hvordan? Aktivi-
teter knyt tet til elevråd og ung doms-
bedrifter kan støttes. Skoler kan dessuten 
ta imot og sende ut frivillige gjennom 
Europeisk volontørtjeneste. Arbeids  insti-
tuttene i Buskerud, som tilbyr under visning 
og praksis til elever utenfor det tradisjonelle 
skoleløpet, benytter også mulighetene 
program met gir. Er dere i tvil, kan dere ta 
kontakt for veiledning. 

Aktiv Ungdom tilbyr også en rekke kurs 
og studiereiser for ungdoms arbeidere og 
de som jobber med ungdom i vid forstand. 
Kursene gir inn føring i programmet, hvor-
dan man lykkes med søknaden, og hvor dan 
man lager et godt prosjekt. Kursene kan 
også være tematiske. Felles for dem alle er 
at de gir deltakerne en rekke praktiske 
verktøy og metoder de selv kan ta i bruk i 
sitt arbeid med ungdom, og at de har en 
egenandel på kun 500 kroner. Nye søkere 
vil bli prioritert.
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