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Ut i verden
Norge regnes som ett av verdens 16 mest globaliserte 
land.1 Vår sterke posisjon begrunnes først og fremst i at 
vi er store på eksport av olje/gass, at samme bransje er 
teknologisk langt fremme, og at data- og mobilnettet er 
svært godt utbygd i Norge. Det handler ikke om at vi har 
en internasjonalt rettet undervisning eller er spesielt gode 
i fremmedspråk.

Ifølge en undersøkelse gjort av førsteamanuensis Glenn 
Ole Hellekjær2 har 55 prosent av norske næringslivsfolk 
fornærmet, eller lurer på om de har fornærmet en kunde 
eller samarbeidspartner på grunn av dårlig engelsk. 
63 prosent av norske eksportbedrifter oppgir at de har 
behov for bedre språkkunnskaper i engelsk og andre 
fremmedspråk. 

I Stortingsmelding nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer 
kommer det fram at under tre prosent av elevene i den 
videregående skolen velger programfag i språk som tysk, 
spansk eller fransk. Stortingsmelding nr. 14 (2008-2009)
Internasjonalisering av utdanning slår fast at det er for 
svak deltakelse i tilgjengelige internasjonale programmer 
og prosjekter i norsk skole i dag. Ofte er det gratis tilbud 
som ikke utnyttes. 

Kan økt bruk av internasjonalisering være en av nøklene 
til å få opp interessen for fremmedspråk i skolen? I denne 
publikasjonen får du møte mennesker som gleder seg over 
fremmedspråk, som reiser ut i verden og som kommer hit 
til oss. 

1 The Globalization Index, publisert i tidsskriftet Foreign Policy 11. 
oktober 2007.

2 Hellekjær, G.O. (2010) Fremmedspråk i norsk næringsliv – engelsk er 
ikke nok! (Fokus på språk 3/2007). Halden, Fremmedspråksenteret.

Lærerne Eva Rekkedal og Louise Rennemo begrunner 
sitt internasjonale engasjement med at de oppfyller 
kompetansemålene i sine respektive fag. Rekkedal 
refererer til Kunnskapsløftet, under samfunnsfag, grunn-
leggende ferdigheter i digitale verktøy, at elevene “skal 
kommunisere og samarbeide med elever fra andre 
land”. Rennemo nevner en rekke kompetansemål i 
fremmedspråkundervisningen som blir oppfylt ene og 
alene gjennom internasjonale prosjekt, for eksempel ”gi 
uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur”, 
”kommunisere med forståelig uttale” og ”delta i enkle, 
spontane samtalesituasjoner”.

Ifølge Rennemo har det økt statusen til fremmedspråk at 
skolen er involvert i internasjonale prosjekt. Hun ser en 
tydelig faglig utvikling hos elevene som direkte resultat av 
prosjektene:
• De får en bedre uttale
• De konsentrerer seg bedre både skriftlig og muntlig 

fordi de har en mottaker
• De svakeste elevene viser større innsatsvilje
• De får en økt forståelse for andre kulturer, og godtar 

lettere forskjellene seg i mellom

I følge læreplanverket skal de internasjonale perspektivene 
være en integrert del av det daglige arbeidet i alle fag 
og i hele opplæringsløpet. Norge har gjennom flere 
avtaler forpliktet seg til undervisning og opplæring som 
fremmer internasjonalt samarbeid og forståelse, i fora 
som UNESCO og Europarådet. I Stortingsmelding nr 14 står 
det at fremmedspråkopplæringen skal styrkes og at man 
skal legge større vekt på holdninger som gir grunnlag for 
interkulturell og internasjonal samhandling. Videre heter 
det at ”det internasjonale perspektivet er et gjennomgående 
trekk som læringsaktiviteter kan knyttes til”.
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Å beherske flere fremmedspråk er en måte å delta mer 
aktivt i verden. Flere europeiske fremmedspråk brukes 
langt utover Europas grenser. Et relativt lite språk som 
portugisisk har for eksempel morsmålsbrukere både 
i Europa, Sør-Amerika, Afrika og Asia. I artikkelen 
A rewarding challenge3 hevdes det at økt lingvistisk 
forståelse fører til kulturell, historisk og sosial forståelse 
som igjen fører til bedre relasjoner mellom mennesker: 
"Å ta vare på alle språkene i vår kulturelle arv, inkludert 
latin og gresk; å oppfordre til å utvikle selv språk som 
er svært små på resten av kontinentet, er uatskillelig fra 
ideen om et kulturelt, universelt, fredelig og framgangsrikt 
Europa,” skriver artikkelforfatterne. 

Det finnes et vell av prosjekter og programmer med gode 
økonomiske støtteordninger i Norge, både for klasser, 
skoler, enkeltelever, lærere og skoleledelse. Noen er 
omfattende å søke på, andre er svært enkle, noen krever 
engelskkunnskaper, andre ikke. Kanskje er de mange gode 
mulighetene ikke godt nok kjent. Forhåpentligvis kan 
denne publikasjonen være med og rette på det.

3 Amin Maalouf m.fl (2008). A rewarding challenge: how the 
multiplicity of languages could strengthen Europe. Brussel, 
Europakommisjonen.

Om publikasjonen
Det er primært offentlige, nasjonale program som 
ikke krever egenbetaling, som omtales i denne  
publikasjonen. Utover det som inkluderes her, 
finnes individuelle ordninger på enkeltskoler, det 
finnes fylkesvise og regionale programmer og 
utvekslinger, og det finnes private, egenfinansierte 
initiativ. 

Publikasjonen er delt i fire. De tre første delene tar  
utgangspunkt i ”klassen”, ”enkelteleven” og 
”læreren”, første halvdel med reportasjer og 
intervjuer, siste del med informasjon om aktuelle 
program. Den siste bolken har tips og råd om 
hvordan man komme i gang, samt nettadresser for 
mer nyttig informasjon. 

Om forfatteren
Teresa Grøtan har tatt 
bildene og skrevet  
tekstene i denne 
publikasjonen på 
oppdrag fra Fremmed-
språksenteret og SIU. 
Grøtan har mastergrad 
i medie- og kultur-
studier fra University 
of KwaZulu-Natal i 
Sør-Afrika. Hun jobber 

som forfatter og journalist, og har internasjonali-
sering av utdanning og forskning som ett av sine 
spesialfelt.
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Om Fremmedspråksenteret (Nasjonalt senter  
for fremmedspråk i opplæringen)
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen 
skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken 
blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge
og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæ-
ring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen 
skal arbeide for økt kvalitet i fremmedspråkopplæ-
ringen og for at opplæringen skal få et praktisk og 
variert innhold. Senteret skal gjennom sin virk-
somhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt 
motivasjon og interesse for fremmedspråk.

Senteret er organisert som en selvstendig enhet i 
tilknytning til Høgskolen i Østfold og er underlagt 
Kunnskapsdepartementets myndighet. Departe-
mentet har delegert ansvaret for oppfølging av 
senteret til Utdanningsdirektoratet. Senteret forhol-
der seg til Utdanningsdirektoratet i faglige spørs-
mål og til høgskolen i administrative spørsmål.

Nettside www.fremmedspraksenteret.no

Om Senter for internasjonalisering av høgre  
utdanning (SIU) 
SIU er et nasjonalt kompetanse- og informasjons-
senter som fremmer internasjonalt samarbeid 
innen utdanning og forskning. SIU er et statlig 
forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. 

SIU har en viktig oppgave i å samordne tiltak på 
nasjonalt nivå i samsvar med offisielle retningslin-
jer for politikken på feltet. SIU forvalter program for 
flere offentlige oppdragsgivere. Senteret har også 
ansvar for å profilere Norge som utdanningsnasjon 
og arbeidsland for forskere, drive informasjonsar-
beid, rådgiving og utredning. 

Nettside www.siu.no
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Klasser

Kodeknekkerne Comenius skolepartnerskap  s. 8
Å bli kjent med andre og seg selv  Comenius skolepartnerskap  s. 14
Statistikk og språk hånd i hånd  eTwinning s. 16

Programoversikt klasser s. 18    
 • Comenius skolepartnerskap
 • Comenius vertsskole for lærerassistent
 • eTwinning
 • Gjør det! 
 • Grundtvig partnerskap
 • Leonardo partnerskap
 • Troll 2

Elever

–Vi måtte alle justere verdensbildet vårt  United World Colleges  s. 20
Alt er perfekt!  Comenius individuell elevutveksling  s. 26
Tilfeldigvis tysk  YFU – Youth for Understanding s. 28
Italienske skruer og karibiske kokker Leonardo  s. 30 

Programoversikt elever s. 32    
 • AFS – American Field Service
 • United World Colleges
 • YFU – Youth for Understanding
 • Videregående i Frankrike
 • Leonardo mobilitet for elever og lærlinger
 • Comenius elevutveksling
 • Stipend fra den tyske ambassaden 
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Lærere

Midtlivsreisen  Comenius etterutdanning  s. 34
Samarbeidets første steg  Comenius kontaktseminar s. 40
 
Programoversikt lærere s. 42    
 • Comenius etterutdanningsstipend for lærere
 • Studiebesøksprogrammet
 • Comenius lærerassistent
 • Grundtvig assistent
 • Leonardo mobilitet for lærere og instruktører
 • Pestalozzi
 • Workshops, European Centre for Modern Languages (ECML)
 • Troll 1
 • Grundtvig etterutdanningsstipend
 

Kom i gang!

Å treffe partnere i Europa s. 44 
Nyttige adresser s. 44
Internasjonalisering hjemme s. 45
Veteranens fem tips s. 46
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Kodeknekkerne
Grammatikalske, teknologiske, kulturelle, emosjonelle 
– det er mange koder å knekke når en skal lære et nytt språk.

Og det er ikke bare negativt. Ved å ha kontakt med og lytte 
til morsmålsbrukere får elevene lettere en bedre uttale i 
tillegg til å oppleve internasjonalisering i eget klasserom.
 
Nina og Corentin er kommet til Hemne videregående gjennom 
et Comenius-samarbeid (se intervju s. 26 ). Skolen er inne i 
sitt andre prosjektår med en engelsk og en fransk partner. I 
oktober 2010 besøkte Hemnes andreklasse skolen i England, 
mens fjorårets andreklasse besøkte Frankrike i 2009. 
 – Gjennom å delta i internasjonale prosjekter har 
elevene fått mye bedre uttale. De har laget film som skulle 
sees av franskmenn, så da konsentrerte de seg ekstra om 
uttalen. Det samme når de reiser til utlandet, da må de 
snakke, forteller Louise.

Og kulturkunnskapen har også blitt kraftig forbedret.
 – Vi glemmer ofte det vi leser i bøker. Med disse møtene 
blir det vi leser til realitet. På turen til Frankrike var vi 
først i Paris, deretter reiste vi til Bretagne for å treffe 
samarbeidsskolen vår. Elevene var livredde! ”Og den der 
kyssinga når man hilser, den skal jeg i hvert fall ikke 
gjøre,” sa de før vi dro. Det første de gjorde, var å kysse! 
De måtte jo! forteller Louise og smiler.

Møttes på nettet
Louise ”traff” den franske Comenius-partneren på Internett, 
på websidene til programmet eTwinning, som hun da 
allerede var engasjert i. Den franske skolen samarbeidet 
alt med den engelske. De tre skolene bestemte seg for å 
søke om et Comenius-samarbeid med miljø som tema. 
Prosjektet “Échanger pour préserver / Let’s Exchange to 
Preserve” startet opp i 2009.

 – Æ har knækt koden! utbryter Eirin Slupphaug engasjert 
til en medelev på pulten foran. Hun er elev i første klasse 
studiespesialisering ved Hemne videregående skole i Sør-
Trøndelag. Nå har de fransk. Koden hun har knekt, er det 
franske tellesystemet, der 70 ”heter” 60 pluss 10 og 80 
”heter” 4 ganger 20. 

Utenfor det moderne klasserommet i Kyrksæterøra ser 
man denne novembermorgenen skogkledte fjell, marker 
med et tynt lag snø og et og annet hus.

70 på fransk
Elevene har bare hatt fransk i et par måneder. Nå har de 
spesialbistand fra de franske utvekslingselevene Nina 
Jouchet (17) og Corentin Leven (17) som assisterer lærer 
Louise Rennemo. 
 – Un, deux, trois, sier Nina og Corentin og 21 elever 
gjentar i kor: 
 – Un, deux, trois.
Samklangen fortsetter inntil de blir utfordret av lærer 
Louise som spør klassen:
 – Og hva er 70 på fransk?
 – Kan de si 70 på norsk, da? vil en vite.
Corentin prøver seg på noe med en sj-lyd (vi er tross alt i 
Trøndelag) – til fnising både fra klassen og ham selv. Norsk 
er nytt for ham slik fransk er for dem.

Internasjonalisering hjemme
 – Du hørte at elevene var helt stille og lyttet når Nina og 
Corentin snakket? sier Louise når timen er over. 
 – De hører langt mer på dem enn meg!

8
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Første klasse i studiespesialisering på Hemne videregående skole har fransktime. Eirin Slupphaug har skjønt det franske tellesystemet.  
– Æ har knækt koden! sier hun henvendt til Petter Jamtøy Heggvik, Joacim Fillingsnes (til venstre for Eirin) og Julie Johansen (til høyre for Eirin).   
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På Hemne videregående er alle elevene i klassen med. 
Det er bare én klasse på studiespesialisering på hvert 
alderstrinn på skolen, og de fleste elevene har fransk. 
 – Comenius forventer ikke at skolen selv skal bidra 
økonomisk, men Hemne gjør det, og sponser reisen for de 
7-8 elevene som ikke har fransk som fag, forklarer Louise.
Frankrike og England har besøkt Hemne en gang, og 
kommer tilbake i februar 2011 til det avsluttende møtet 
mellom partnerne.
 – Norge er det mest eksotiske landet for dem begge, sier 
Louise om årsaken til at de besøker Norge to ganger.

Hvitt og vakkert
Det er ikke så vanskelig å skjønne at britene og fransk-
mennene synes det lille stedet Kyrksæterøra er eksotisk. 
Tidlig i november ligger snøen tung på grangreinene 
langs veien. Det tar to timer med buss å komme hit fra  
Trondheim, og det er en buss som går sjelden. 

Bussen snor seg på smale og svingete veier langs 
Hemnfjorden, ei fjordarm av Trondheimsleia. Det er stille, 
ikke et menneske langs veien, knapt biler heller. Tomme 
butikklokaler med store gule eller oransje plakater med 
svart tusj annonserer lokaler til leie. Det er hvitt og vakkert, 
fjord, fjell og skog – rene eventyrlandskapet. I bunnen 
av Hemnfjorden ligger Kyrksæterøra, som med 2500 
innbyggere er senter i Hemne kommune i Sør-Trøndelag.

Jovialt på lærerrommet
Hemne videregående skole har moderne møbler, grønne 
planter, vegger av glass og mye lys, og sto ferdig i 
2009. De 200 elevene er fordelt på linjene service og 
samferdsel, helse og sosialfag, bygg og anleggsteknikk, 
restaurant og matfag, teknikk og industriell produksjon og 
studiespesialisering.

På lærerrommet er stemningen jovial.
 – Så du har kommet for å skrive om Comenius-prosjektet, 
ja, sier lærer Kjell Singsdal. Han forteller at hele skolen 
har fått oppleve en liten bit av det gjennom opptreden 
i samfunnshuset da skolen hadde besøk fra England og 
Frankrike i mars.
 – Alle lærerne, elever og foreldre kom, forteller Kjell og 
legger til at det var veldig artig.
 – De viste filmer de hadde laget selv, blant annet fra 
skidagen de hadde her. De var jo ikke så flinke til å gå på 
ski, da, det var mange fall, humrer han.

Økt status 
Louise Rennemo forteller at skolen er veldig positiv til 
internasjonale prosjekt. Når skoleåret planlegges, legges 
det inn tid til en reise.
 – Man må være litt fleksibel. Det går bra her, for vi er en 
liten skole, sier Louise.

På skolens hjemmeside er internasjonalisering et eget 
punkt i menyen. Muligheten til å ha direkte kontakt med 
England og Frankrike blir nevnt som noe som gjør valg av 
fremmedspråk spesielt attraktivt.

Louise mener at det internasjonale samarbeidet har vært 
med på å øke statusen til franskfaget. Og at de svakeste 
elevene lettere henger med.
 – Elevmotivasjonen er på topp. Selv de som er svake 
i fransk prøver sitt beste for å kommunisere med sine 
utenlandske venner. Alle elevene viser mye større 
interesse for læring, og deres muntlige og skriftlige fransk 
blir betydelig forbedret under prosessen.

 – Se her! sier Louise stolt og viser fram den lille 
videosnutten ”La culture norvégienne” som ligger på 
YouTube.

10
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På videoen forteller og demonstrerer seks elever fra 
en tidligere franskklasse kjente norske fenomen som 
skiløperen, trollet, vikingen, kvikklunsjen, appelsinen, 
bindersen, brunosten og kjøttkakene.
 – Alt dette fant de på selv, se så kreative de var, sier hun 
stolt.

Støtte i kompetansemål
Louise Rennemo begrunner interessen for samarbeid på 
tvers av landegrensene med at hun er nysgjerrig av natur. 
 – Jeg er selv fra England og jeg vet at det går an å flytte 
og at det går an å lære seg et helt ukjent språk, forteller 
Louise på flytende trøndersk.

Louise bruker et par timer ekstra i uken på det internasjonale 
arbeidet. Men så har hun også fem prosent av stillingen 
sin satt av som internasjonalt ansvarlig ved skolen, noe 
hun er fornøyd med (selv om prosenten godt kunne vært 
høyere). Det er ikke så mange skoler som prioriterer feltet 
så høyt som Hemne, ifølge Louise.
 – Internasjonalisering varierer undervisningen veldig. 
Og det er ingen problem å finne støtte i kompetansemålene 
for fremmedspråkundervisningen, forteller hun.

Personlig får hun også mye igjen for å delta.
 – Jeg har blitt bedre kjent med elevene. Jeg har selv 
blitt mye bedre i fransk. Jeg har blitt kjent med andre 
skolesystemer, og det er fascinerende. Det har også fått 
meg til å sette pris på det vi har her.

Lavterskeltilbud
Louise Rennemos engasjement våknet da hun ble 
gjort oppmerksom på eTwinning i forbindelse med et 
videreutdanningskurs i fransk didaktikk. eTwinning 
er internasjonalt samarbeid gjennom teknologiske 

hjelpemidler som blant annet chat, blogg eller video-
overføring. Læreren legger inn en profil på www.
etwinning.net, eller finner en annen skoles profil som er 
interessant, og slik opprettes kontakten.

Louise har selv blitt eTwinning-ambassadør – en svært 
entusiastisk sådan.
 – Man trenger ingen penger for å delta, det er lett for 
alle å bli med, det er et lavterskeltilbud.
Hun forteller at det tar litt tid å komme inn i det og legge 
ut profil første gang. Men forsikrer om at når en først har 
gjort det en gang, går det mye raskere de neste gangene.
 – Og man kan klare seg med lite engelsk. Jeg tror det 
er mange som stopper fordi de gruer seg til å praktisere 
engelsk, men det er mange muligheter også på andre 
språk, og man trenger slett ikke være så god i engelsk.

To priser
Louise Rennemo startet sitt første internasjonale 
samarbeid med skoler i Italia, Belgia, Marokko og Hellas i 
2006. eTwinning-prosjektet ble en suksess og fikk to priser 
Den europeiske språkprisen (European language label) og 
en pris fra det italienske utdanningsdirektoratet. 
 – Elevene lærte utrolig mye om landene gjennom dette 
samarbeidet – sitt eget inkludert. Emner som religion, 
mat og høytider ble diskutert og førte til mange aha-
opplevelser. 
 – Deltagelsen fra Marokko førte til en mye bedre 
kunnskap hos elevene om et arabisk land. Ved å bli kjent 
med en fremmed kultur på denne måten, er det mye lettere 
for dem å forstå og godta forskjellene seg imellom.
 – Det gjør hverdagen så mye mer spennende å være 
med i slike prosjekt, sier en engasjert lærer, som er i gang 
med å søke om et nytt Comenius-prosjekt, denne gangen 
med seks partnere fra Øst-Europa.
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Fransklærer Louise Rennemo får god assistanse fra de to franske utvekslingselevene Nina Jouchet og Corentin Leven som er på et ni-måneders 
opphold i Kyrksæterøra.
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Tidligere internasjonaliseringsprosjekt ved  
Hemne videregående skole

• Comenius lærerassistent Italiensk lærer var 
assistent i franskundervisningen i ett år i 2008 
 

• eTwinning ”Les jeunes en Europe” 2007-2008, 
partnere Italia, Hellas og Norge 
 

• MedTwinning (videreutvikling av det opprinnelige 
eTwinning-prosjektet) ”Les jeunes en Europe 
s’intéressent á la Méditerranée”  2008, partnere 
Italia, Belgia, Norge, Marokko og Hellas 

• Webside http//euromythes.blogspot.com/2010/11/
bonjours-tous.html 

• Priser Den europeiske språkprisen European 
language label i 2009 delt ut av SIU/
Fremmedspråksenteret samt en pris fra 
det italienske utdanningsdirektoratet for 
MedTwinning-prosjektet i 2008 

Fakta
Program Comenius skolepartnerskap

Tittel “Échanger pour préserver /  
Let’s Exchange to Preserve”

Deltaker-
land Norge, Frankrike og England

Periode 2009-2011

Støtte-
beløp 22 000 euro

Mer om Comenius skolepartnerskap, se s. 8

Kompetansemål gjennom internasjonalisering
Louise Rennemo har plukket ut noen kompetansemål 
i fremmedspråk hun særlig ser blir oppfylt gjennom 
internasjonaliseringsarbeidet klassen deltar i.

A. Språklæring
A1  bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler

B. Kommunikasjon
B3  delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
B5  gi uttrykk for egne meninger og følelser
B7  kommunisere med forståelig uttale
B8  forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse  
 situasjoner
B13 bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og  
 møte med autentisk språk

C. Språk, kultur og samfunn
C2  sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og  
 levemåter i språkområdet og i Norge

C3 samtale om språk og sider ved geografiske 
 forhold i språkområdet

C4  gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets  
 kultur
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 – Mange i klassen sa at de lærte mye om seg selv 
på turen til Frankrike, forteller tredjeklassingen Mari 
Stamnestrø (18) ved Hemne videregående skole. 
 – Vi ble også mer samlet som klasse, legger hun til.
I november 2009 var klassen hennes på tur til Frankrike 
i forbindelse med Comenius-prosjektet “Échanger pour 

préserver / Let’s Exchange to Preserve”. Hele andreklassen 
på 20 elever i studiespesialisering (Hemne har en klasse 
på hvert trinn) deltok på turen sammen med tre lærere. I 
Frankrike er det en geografiklasse som er prosjektpartner, 
det samme er tilfellet i England, dit fjorårets andreklasse 
reiste. 

Å bli kjent med andre og seg selv
De har fått nye venner, blitt bedre i fremmedspråk, lært om fransk og engelsk geologi   
– og blitt bedre kjent med seg selv. 

Comenius-elever ved Hemne videregående skole. Fra venstre Mats Langmo Karlstrøm (18), Jan Morten Jørgensen (17), Corentin Leven (17), Nina 
Jouchet (17), Ayla Hjorthol (18) og Mari Stamnestrø (18).

14
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Gruet seg
 – De fleste gruet seg til å bo alene hos en vertsfamilie. 
De ville være flere sammen i en familie, forteller Mats 
Langmo Karlstrøm (18), som var med til Frankrike.  
Selv bodde han hos en veldig hyggelig familie som snakket 
godt engelsk. Men han var helt for seg selv, og bodde 
”midt ute på et jorde”.
 – Det var litt skummelt første kvelden. Klassen hadde 
vært sammen i Paris og nå var alle alene hos en fremmed 
familie. Jeg bodde en time unna skolen og familien snakket 
bare fransk. Jeg har ikke fransk som fag engang, bare tysk. 
Det gikk jo, vi måtte bruke kroppsspråk, og litt tysk, siden 
jenta i familien kunne mer tysk enn engelsk, forteller Mari.
Men de er likevel enige om at det var lurt å være alene hos 
familiene. 
 – Vi måtte snakke, og da turte vi, sier Mats.
 – Jeg fikk høre av engelsklæreren at jeg hadde lagt om 
dialekten på engelsk. Jeg fikk også et litt bedre ordforråd, 
sier Jan Morten Jørgensen (17) som var i England sammen 
med årets andreklasse i oktober 2010. 

Global hage
På Frankrike-turen var de norske elevene med sine partnere 
på skolen, de besøkte et mineralmuseum, plukket søppel på 
stranda (miljø er temaet for samarbeidet) og de hadde besøk 
av en geolog som snakket om landskapet i området. 
I England besøkte elevene blant annet Eden-prosjektet – en 
gigantisk ”global hage” i Cornwall, der deres partnerskole 
holder til, og der ungdom og andre kan lære om biodiversitet 
og miljøspørsmål. De hadde også en spennende tur til 
kysten.
 – Vi ble med geologer som forklarte hva som skjer med 
kystlandskapet til England, forteller Ayla Hjorthol (18), som 
var med til England i oktober.
 – Det gøyeste var å surfe, forteller Jan Morten, som surfet 
for første gang i sitt liv på Englandsturen.
 – Jeg tok en bølge man vanligvis må ha trent i et år for å 
klare, fortsetter han, uten skjult stolthet.

– Eller nei, det beste var å bli kjent med nye folk og en ny 
kultur, retter han seg selv.

Vertsmor på Facebook
Elevene var på tur i ni dager både i England og Frankrike 
og var dermed borte en full skoleuke. Før de reiste, hadde 
de derfor ekstra timer i naturfag, og etter de kom tilbake 
tok de igjen enkelte prøver.

Elevene som reiste til Frankrike, har opprettholdt kontak-
ten med franskmennene gjennom en e-post i ny og ned. 
Elevene som var i England fikk veldig god kontakt, og noen 
dro tilbake på egenhånd i ferien. Elevene føler seg nær-
mest de engelske i kultur og væremåte.
 – Mora i familien min er venn med meg på Facebook og 
kommenterer noe på siden min annenhver dag, forteller 
Jan Morten, med litt oppgitt mine.
 – Det var generelt sett en bra tur, konkluderer Ayla.

Fakta
Program Comenius skolepartnerskap

Prosjekt-
tittel 

“Échanger pour préserver / Let’s 
Exchange to Preserve”

Delta-
kere

Helston Community College i Cornwall, 
England, Lycée Jean Moulin fra Bretagne, 
Frankrike og Hemne videregående skole, 
Sør-Trøndelag

Varighet 2009-2011

Andre klasse på Hemne videregående besøkte 
Frankrike i 2009 og England i 2010. Tilsvarende 
alderstrinn på den franske og engelske skolen besøkte 
Norge i mars 2010 og kommer igjen i februar 2011.
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Hvorfor deltar du i eTwinning-prosjekt?
Flere årsaker. Motivasjon for elevene og meg, spennende 
å jobbe på tvers av landegrenser, vi får knyttet venn-
skapsbånd uten å være avhengig av å kunne treffes 
fysisk.  Vi får brukt IKT på en naturlig og integrert måte. 
Det skaper variasjon i undervisningen. Elevene får brukt 
sin engelsk på en autentisk måte, har reelle mottakere for 

sitt arbeid. Jeg knytter læreplanmål til prosjektene, slik at 
det ikke blir “ekstraarbeid”. Det er helt gratis, ingen krav 
til rapportering, vi bestemmer selv hvor stort eller lite et 
prosjekt skal være. Er ikke avhengig av at andre lærere på 
egen skole har tid og lyst til å involvere seg i prosjektet. 
Det er ingen frister eller tidskrav til prosjektet, utenom det 
vi lærere avtaler oss i mellom under planleggingen. Det er 
helt opptil oss hvor lenge vi ønsker at et prosjekt skal pågå.

Språk og statistikk hånd i hånd 
To ganger har lærer Eva Rekkedal på Tysse barneskole mottatt eTwinnings kvalitetsmerke for 
prosjektene hennes som kombinerer statistikk, IKT og språk.

Eva Rekkedal er matematikklærer på Tysse barneskole i Odda og IKT-medarbeider for skolene i Odda kommune. Hun er dessuten eTwinning-
ambassadør for Hordaland og Rogaland.
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Hvordan bruker du eTwinning i undervisningen? 
Hvert år kjører jeg et statistikkprosjekt. Et prosjekt starter 
med at elevene presenterer seg selv og skolen sin, før 
de går i gang med selve arbeidet. I matematikkfaget 
samarbeider vi om å utarbeide spørreskjemaer innenfor 
bestemte områder (skoledag/år, aktiviteter/interesser/
hobbyer, tidsbruk pc/Internett, etc), som alle involverte 
elever svarer på. Deretter lager hver klasse en grafisk 
oversikt som viser klassens resultat, og presenterer dette 
for partnerne (vi knytter oss vanligvis til flere partnerskoler 
i ulike land – i år har vi seks partnere, fra fire land). Til slutt 
lager vi en ny grafisk fremstilling for hvert av emnene vi 
har undersøkt, sammenligner klasseresultatene fra hvert 
land – og konkluderer, som regel lander vi på at vi “er 
likere enn vi trodde på forhånd”.
 
På denne måten kan vi faktisk legge bort læreverket (den 
biten som tar seg av regneark, statistikk, gjennomsnitt, 
diagrammer etc). Elevene får her et eierforhold til dataene 
– de kjenner sitt innsamlede resultat meget godt, og 
oppdager derfor lettere om de taster feil. De blir også 
veldig gode på å finne ut hvilke diagramtyper som er 
best egnet til de ulike resultatene, og veldig dyktige på 
raskt å lese partnernes klasseresultat (noe som bl.a. 
norsklæreren kommenterte; elevene har blitt flinke til 
å trekke ut informasjon fra såkalt ikke-lineære tekster). 
Engelsklæreren melder fra om mer motiverte elever, de 
bestreber seg på å skrive riktig, øker ordforrådet sitt og 
ble bedre på å finne frem i ordlister. 

Kan man kombinere språkfag med andre fag i et  
eTwinning-prosjekt? 
Ja, absolutt! Det står faktisk i Kunnskapsløftet også, under 
Samfunnsfag, grunnleggende ferdigheter i digitale verktøy 
at elevene “skal kommunisere og samarbeide med elever 
fra andre land” (L06). Så sånn sett er eTwinning en unik 
mulighet til å finne aktuelle partnere. I grunnskolen jobbes 
det mest tverrfaglig innenfor prosjektene (og alle fag kan 
trekkes inn).

Som jeg allerede har vært inne på så har jeg årlig 
statistikkprosjekt med årets 7. klasse (underviser kun 
i matematikk). Samarbeidet foregår på engelsk, så jeg 
knytter alltid til meg engelsklæreren deres, særlig når de 
skal presentere seg og skolen. 
 
Et eTwinningprosjekt har alltid tre dimensjoner; den 
språklige, den kulturelle og den teknologiske – uavhengig 
av hvilke fag vi benytter som utgangspunkt. I hovedsak er 
det engelsk som benyttes som kommunikasjonsspråk, men 
også andre fremmedspråk er brukt (høyere trinn/vgs.), slik 
som fransk, spansk eller tysk.

Fakta
Program eTwinning

Prosjekt-
tittel  

Statistical teenagers 
(årets statistikkprosjekt)

Deltaker-
land

Norge, Polen, Frankrike, Italia,  
Finland og Romania (finner nye part-
nere hvert år, noen ganger fra samme 
land)

Varighet  Statistikkprosjektene varer i 6-7 måneder

Priser  

To ganger fått eTwinnings kvalitets-
merke, for Pupils way of Life in Europe 
i 2008 og for Snapshot of Europe i 
2010 – et "Bilde-Grand-Prix" med SFO
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Comenius skolepartnerskap
EUs program for livslang læring

Formål   

Styrke den europeiske 
dimensjonen i opplæringen 
ved å legge til rette for 
prosjektsamarbeid på tvers 
av landegrenser.

Hvem deltar
Barnehager, grunnskoler 
og videregående skoler. 

Varighet   2 år
Søknadsfrist  Februar.

Tilgjengelige 

midler   

Den økonomiske støtten 
gis i form av et sekkebeløp 
som avhenger av hvor 
mange reiser man 
planlegger å gjennomføre i 
prosjektperioden.

Les mer  www.siu/no/comenius

Comenius vertsskole for 
lærerassistent
EUs program for livslang læring

Formål   

Lærerassistenten 
kan bidra i fremmed-
språkopplæringen og 
andre fag. Assistenten 
kan også være med 
på å innføre bruk 
av fremmedspråk i 
opplæringen i andre 
fag (CLIL – Content and 
Language Integrated 
Learning).

Hvem deltar
Barnehager, grunnskoler 
og videregående skoler. 

Varighet   3-10 måneder.
Søknadsfrist  Januar.

Tilgjengelige 

midler   

Skolen mottar ingen støtte 
for å være vertsskole, 
men lærerassistenten 
får et stipend fra sitt 
hjemland som skal dekke 
oppholdsutgifter.

Les mer  www.siu.no/comenius

Programoversikt klasser
eTwinning
En del av EUs skoleprogram Comenius

Formål   

Oppfordre skoler i Europa 
til å samarbeide ved 
hjelp av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi.

Hvem deltar
Grunnskolen og 
videregående opplæring.

Hvem søker    Den enkelte skole/lærer.

Varighet Selvvalgt.

Les mer  www.etwinning.net

Gjør det!

Formål   

Mobilitet av ungdom i 
yrkesfaglig opplæring og 
økt kunnskap om Tyskland 
og Norge.

Hvem deltar
Elever, lærlinger og unge 
arbeidere innen yrkesfag.

Varighet 2-12 uker.
Søknadsfrist  Mai og november.

Tilgjengelige 

midler

Det gis støtte til 
forberedende besøk, samt 
for reise og opphold.

Les mer  www.siu.no/gjordet

NB!Søknadsfrister kan 
variere fra år til år
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Grundtvig partnerskap
EUs program for livslang læring

Formål   

Styrke den europeiske 
dimensjonen i opplæringen 
for voksne  ved å legge til 
rette for prosjektsamarbeid 
på tvers av landegrenser.

Hvem deltar
Institusjoner og 
organisasjoner som legger 
til rette for voksnes læring.

Varighet  2 år.
Søknadsfrist   Februar.

Tilgjengelige 

midler   

Den økonomiske støtten 
gis i form av et sekkebeløp 
som avhenger av hvor 
mange reiser man 
planlegger å gjennomføre i 
prosjektperioden.

Les mer  www.siu.no/grundtvig

Leonardo partnerskap
EUs program for livslang læring

Formål   

Styrke den europeiske 
dimensjonen i fag- og 
yrkesopplæringen  ved 
å legge til rette for 
prosjektsamarbeid på tvers 
av landegrenser.

Hvem deltar
Videregående skoler og 
bedrifter.

Varighet  2 år.

Søknadsfrist   Februar.

Tilgjengelige 

midler

Den økonomiske støtten 
gis i form av et sekkebeløp 
som avhenger av hvor 
mange reiser man 
planlegger å gjennomføre i 
prosjektperioden.

Les mer  www.siu.no/leonardo

Troll 2

Formål   Studieopphold i Frankrike.

Hvem deltar

Elevgrupper eller klasse 
på inntil 30 personer 
i ungdomsskolen og 
videregående skole.

Varighet  10 dager og oppover.
Søknadsfrist   Oktober og april.

Les mer  www.fivai.no
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Ragnfrid Trohaug

• Født 1975 i Bodø
• Redaktør for barne- og ungdomslitteratur i 

Samlaget
• Elev på United World College i Wales 1992-1994
• Påbegynt mastergrad i litteraturvitenskap, 

mellomfag i kunsthistorie og grunnfag i spansk 
fra Universitetet i Bergen 

• Snakker engelsk, tysk og spansk
• Har gitt ut bøker for ungdom, blant annet 

Okkupert kjærleik (2000) som hun fikk 
Kulturdepartements debutantpris og Blix-prisen 
for, Frå null til no (2001) og Landet alltid raudt 
(2005). Har også skrevet hørespill for barn og 
bidratt i flere antologier. Okkupert kjærleik er 
oversatt til tysk, fransk og nederlandsk

• Har besøkt en rekke skoler gjennom sitt virke som 
forfatter 

Fortell om årene dine på United World College i Wales.
 – UWC er internasjonal skolebevegelse der elever blir tatt 
opp uavhengig av økonomisk bakgrunn, legning, etnisitet, 
religion – det vi på norsk kan kalle et verdensgymnas. Førti 
norske ungdommer sendes hvert år, og det er 12 skoler 
rundt omkring i verden. 
 – Jeg kom over adressen til UWC in the Atlantic, som er 
skolen i Wales’ fulle navn, i utdanningskatalogen vi fikk 
utdelt i niende klasse. Jeg husker godt at jeg så adressen, 
den sto på høyre side i katalogen, og jeg tenkte ”Det er 
dette jeg skal”. Det var også sterkt motiverende at UWC 
var toårig, og å bo på internat med ungdommer fra hele 
verden virket veldig forlokkende. Dessuten hadde skolen 
internasjonal baccalaureate (IB).

Hvorfor var det en motivasjon?
 – På grunn av språk. På den videregående skolen jeg 
gikk på i Bodø, kunne vi ikke få tysk fordypning. På UWC 
har man muligheten til å ta IB uten at man har foreldre 
som er rike, fordi man får stipend i Statens lånekasse.

Å ikke beherske verden
Hva var det tøffeste for deg med å flytte til Wales?
 – Det vanskeligste var å komme til en verden som jeg ikke 
umiddelbart behersket. Jeg var en elev  og et menneske 
som var vant til å beherske de aller fleste situasjoner, til å 
vite hvordan verden henger sammen og så  plutselig hang 
den ikke sammen sånn –. Du sitter i et klasserom der en 
av medelevene argumenterer for at diktatur kan være bra 

– Vi måtte alle justere verdensbildet vårt
Fremmedspråk gir sosial, økonomisk og kulturell kapital. Det fremmer toleranse, og er viktig i alle 
livets situasjoner og faser, mener redaktør, forfatter, språkelsker og tidligere elev ved United World 
College, Ragnfrid Trohaug.

20



EL
EV

ER
Ragnfrid Trohaug har god bruk for sin språklige kompetanse i arbeidet som redaktør for barne- og ungdomslitteratur på Samlaget. 
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 – Det var dessuten ikke bare det akademiske som var 
viktig. Jeg husker fra en av de første engelsktimene at vi 
leste et stykke av Vaclac Havel i engelsk oversettelse. En av 
elevene sa ”This is a great play, let’s put it on!” og jeg tenkte 
”Hva er det for slags fantastisk verden jeg har kommet 
til – tenk at det er lov til å ytre en sånn begeistring!” Så 
laget vi en oppsetning av stykket. Slik ble vi også kjent 
med hverandre på andre måter enn i klasserommet, og det 
hadde mye å si for språklæringen.

Kronprins fra Ghana
Man går på UWC i to år, da er man ferdig, man tar ikke 
siste året på videregående i Norge slik en gjør i de andre 
utvekslingsprogrammene?
 – Nei, man er ferdig og det var en av mine motivasjoner.

Du ville ikke tilbake?
 – Jeg hadde så lyst til å bli voksen! På UWC fikk vi en god 
universitetsforberedende utdannelse både akademisk og 
menneskelig. Vi hadde flyttet hjemmefra, men på en trygg 
måte. I tillegg til språk, har jeg tenkt at det jeg lærte mest 
av, og som jeg har hatt bruk for i alle områder i livet, er 
fleksibilitet. I den jobben jeg har nå, der jeg møter veldig 
mange forskjellige folk, har jeg stor hjelp av at jeg har 
vært i et så heterogent miljø. Jeg gikk på skole med alt fra 
en kronpris fra Ghana og tvillingbroren til kronprinsesse 
Victorias beste venninne til...

Kronprins av Ghana?
 – Det  er sikkert flere konger der, men han var en av 
kronprinsene – ”The crownprice of Ghana doesn’t do 
the dishes”, sa han. ”Well, here you bloody well do it,” 
svarte jeg. Ja, fra kronprisen til folk som kom direkte 
fra flyktningleir og ikke hadde sett en tannbørste før. 
Verdenspolitikken kom rett inn – Balkan, Sør-Afrika, 
Midtøsten –. På mitt internat ble en jente fra Israel og 
en fra Palestina bestevenner etter å ha følt hverandre på 
tennene noen måneder – de hadde jo felles kultur! 

fordi han kommer fra Italia og der er alt kaos – men så 
tenker man ”Vent litt, det er ikke dette vi har lært”. 
 – En av de sterkeste opplevelsene var mitt første møte 
med omvendt rasisme. Dette var under apartheid-tiden, 
og en i klassen var svart sørafrikaner. Faren hans var 
skutt og drept av regimet. Den skepsisen og mistroen 
han hadde til oss hvite medelever i begynnelsen, den 
var virkelig overveldende og helt uventet. Og det er ikke 
noen hemmelighet at han også gikk gjennom en veldig 
stor prosess i løpet av de to årene. Vi måtte alle justere 
verdensbildet vårt. 
 – Dessuten var det å leve på et annet språk i begynnelsen 
på ingen måte uoverkommelig, men anstrengende, og jeg 
husker at jeg var sliten de første ukene fordi jeg hadde 
behov for et annet ord for å beskrive ting enn ”nice”. Jeg 
trengte å kunne nyansere utsagnene mine slik jeg kunne 
på norsk.

Tatt på alvor
Når vi er inne på språk, hva fikk du av språklig 
kompetanse de to årene i Wales?
 – For det første så var engelsk undervisningsfag 
og kommunikasjonsspråk. Jeg hadde veldig mange 
venner som hadde engelsk som morsmål, både britiske, 
amerikanske og canadiske, noe som gjorde at jeg fikk 
nær morsmålskompetanse i språket. Det å ha lært 
hverdagsspråket merker jeg er en kjempefordel både jobb 
og privat. 
 – For det andre fikk jeg til de grader oppfylt drømmen 
om tysk fordypning. Lærerinnen var tysk. Hun ytret aldri 
et ord på engelsk i timene. Hvis det var noe vi ikke forsto, 
forklarte hun det heller fem ganger på tysk enn å ta det 
på engelsk. Første tysktimen fikk vi en fabel av Kafka på 
bordet, og jeg kjente meg stolt fordi jeg følte jeg ble tatt 
på alvor som et tenkende menneske. Nå kan det jo høres 
ut som det er helt uoverkommelig å komme inn i et sånt 
klasserom, men det var det ikke. 
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De innså de var ganske like?
 – De innså det, ja.

Jeg skjønner ikke at jeg ikke tenkte på å reise!
 – Du visste ikke om det. Du hadde ikke sett den lille 
annonsen. Det var helt tilfeldig for min del. Jeg mener at 
som lærer, så plikter man å presentere elevene sine for gode 
muligheter som ikke bare inkluderer den skolevirkeligheten 
man selv er en del av. Hvis man ser noen som hadde hatt 
godt av å dra ut, så bør man oppfordre til det.

Er det stor overvekt av jenter?
Du sitter nå i Nasjonalkomiteen til UWC Norge.
 – Ja, det er et frivillig verv. Det er en måte å tilbakebetale 
den unike muligheten jeg har fått.
 
Du er med og plukker ut framtidige elever blant de norske 
søkere?
 – Jeg har gjort det, jeg var ferdig i fjor. Jeg var med i to år. 

Hva så du etter?
 – Selvfølgelig skal man tro at de kan klare å gå på IB, 
men det akademiske er ikke det eneste. Vi er opptatt av å 
sende elever som viser engasjement, og det engasjementet 
kan være alt fra å være basketballtrener til politisk 
engasjement eller miljøengasjement – elever som kan 
bidra og være motorer i miljøet. Ønsket er også at det skal 
være en god geografisk og kjønnsmessig spredning. Jeg 
skulle ønske at det var flere gutter som søkte.

Er et stor overvekt av jenter?
 – Ja. Det blir et praktisk problem når en skal fordele 
elevene på internat.

Betyr det at det er lettere å komme inn for gutter?
 – Nei, vi har ikke lov til å favorisere. Men vi oppfordrer 
gutter til å søke.

UWC i Swaziland
For ikke så lenge siden besøkte du en av elevene du var 
med å plukke ut til United World College i Swaziland. 
Hvordan hadde hun det?
 – Hver skole er preget av det landet ligger i. Hun var for 
eksempel veldig engasjert i opplysningsarbeid om hiv og 
aids og elevdemokrati – elevdemokrati har man ikke sterke 
tradisjoner for i Swaziland. Hun omfavnet opplevelsen av 
annerledeshet. Og var heller ikke redd for å si fra om hun 
mente at regler ikke var fornuftige.

Har du kontakt med henne fortsatt?
 – Ja, hun studerer på u-landsstudiet i Kristiansand. 
Opplevelsen i Swaziland vært helt avgjørende for hennes 
studievalg.

Nå har du fortalt at du snakker tysk, men du snakker også 
spansk, hvordan har du lært det?
 – Jeg ble bitt av språkbasillen, og å ha bodd i Wales i to 
år gjorde meg modig nok til å reise rundt i Latin-Amerika i 
seks måneder som 19-åring.

Lærte du spansk i løpet av de seks månedene?
 – Ja. Det var jo litt røverspansk, men jeg lærte nok til å 
ta spansk grunnfag på ett semester. 

Like god på begge bein
Har du bruk for språkene i jobben din?
 – Ja, som barne- og ungdomsbokredaktør i Samlaget 
har jeg også ansvar for oversatt litteratur. Det betyr at jeg 
leser mange bøker på originalspråket og er i stand til å 
vurdere dem. At en tysk forlegger og rettighetsagent kan 
fortelle om bøkene på sitt eget språk og jeg forstår det – jeg 
trenger ikke være like god i tysk men jeg forstår hva de sier 
– er noe helt annet enn om de formidler det på engelsk. 
Så det har jeg vært kjempetakknemlig for. Dessuten er det 
veldig kontaktskapende å kunne kommunisere på et annet 
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– Den investeringen man gjør ved at elever reiser ut, er at de kommer tilbake og kan være en ressurs i fremmedspråksundervisningen, sier 
Ragnfrid Trohaug, forfatter, redaktør, tidligere elev ved United World College og språkentusiast.
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fremmedspråk. Når vi snakker om fremmedspråksopplæring 
må vi altså også snakke om morsmålsopplæring.

Hvis du skulle gi noen tips til fremmedspråklærere for å 
få elevene til å bli mer interessert og opptatt og oppglødd 
– hva ville du sagt?
 – Det å klare å formidle begeistring for språket, å vise 
alle situasjoner språk kan brukes i, at språk både er det 
høye og det lave, det nære og det fjerne. Et selvfølgelig 
utgangspunkt er at en selv er trygg i fremmedspråket man 
skal formidle. 

Synes du at elever, skoler og politikere skjønner 
betydningen av fremmedspråk i dag?
 – Jeg er redd man ikke gjør det. Som glad germanist er jeg 
bekymret for at tysk er på vei ned. En ting er Tyskland som 
handelspartner, men mye av vår felleseuropeiske kulturarv 
er jo på tysk, og det å ikke kunne lese originaltekster er 
veldig synd. Det smerter mitt hjerte. Jeg tror det er viktig 
at vi, både politikere, foreldre og elever – lærere vet det – 
må skjønne at det ikke holder med bare ett fremmedspråk. 
Engelsk kan ikke være det eneste. 

menneskes språk. Jeg synes det er dumt om vi alltid skal 
ende med å snakke engelsk fordi vi ikke kan noe annet.

Det du sier er at det er bedre å kommunisere på et annet 
menneskes morsmål framfor at begge skal snakke på 
dårlig engelsk.
 – Ja, og rent forretningsmessig får man mye goodwill. 
Å kunne skrive en hyggelig, sikkert med litt feil, men 
sjarmerende og fullt forståelig e-post på tysk, det er en 
skikkelig ice-breaker. 
 – Og en ting til. Jeg tror at min tidlige tilvenning til 
fremmedspråk har gjort at jeg er like god på begge bein – 
jeg bruker begge de norske målformene. Det er naturlig for 
meg å beherske både bokmål og nynorsk.

Du mener at toleransen for de norske målformene har 
sammenheng med at du også kan fremmedspråk?
 – Ja. Jeg har en språklig identitet som ikke er fast. Den er 
ikke en ting. 
 
Det høres ut som oppholdet på UWC ga deg en generell 
språklig toleranse i tillegg til sosial og kulturell toleranse?
 – Det er godt oppsummert. 

Morsmål og fremmedspråk
Du har nettopp vært på turné gjennom ditt virke som 
forfatter – noe du har vært mange ganger tidligere også. 
Hvilket inntrykk har du av den språklige forståelsen og 
toleransen i skolen?
 – Jeg har inntrykk av en veldig språklig trygghet  til 
egen dialekt både talt og skrevet, men av stor usikkerhet til 
skriftspråket. Jeg er ganske overrasket over hvor lite lett og ledig 
og hvor uttrygge mange elever er selv etter 10-11 år i skolen. 
Uten at jeg vet det, kan jeg tenke meg til at den usikkerheten 
i eget skriftspråk også vil ha noe å si for innlæring av 
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Alt er perfekt
Landskapet? Perfekt! Snøen? Perfekt! Elevene? Perfekt! Vertsfamilien? Perfekt! 

tilbud om å reise til vinterlandet Norge. Dette Comenius-
tilbudet startet opp høsten 2010 og lar enkeltelever ha et 
opphold fra tre til ti måneder hos en samarbeidende skole.

Roligere i Norge
 – Vi liker oss! Alt er perfekt! sier de to og smiler fra øre til 
øre.
 – Alt er annerledes, det er en helt annen måte å leve på, 
det er fredeligere, det er roligere, utdyper de.

Man kan kanskje si det slik at franske Nina Jouchet (17) og 
Corentin Leven (17) er fornøyd med utvekslingsoppholdet 
sitt i den lille bygda Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. De hører 
til den aller første gruppen som er i Norge på individuell 
elevutveksling gjennom Comenius. 
– Først tenkte vi at vi ville reise til Spania eller England på 
utveksling, slik alle gjør, forteller de to 17-åringene.
Men så hadde skolen deres et Comenius-samarbeid med 
Hemne videregående skole på Kyrksæterøra, og de to fikk 

Det er bingo i fransktimen i første klasse på Hemne videregående skole og utvekslingselevene Nina Jouchet (17) og Corentin Leven (17) er ekte 
franske bingoverter.
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De bor i hver sin vertsfamilie (den er perfekt!) som ikke selv 
har barn på deres alder, men som er veldig omtenksom og 
vil hjelpe dem på alle vis, forteller de to. 

Etter to måneder foretrekker de fortsatt å snakke engelsk. 
De har 12 timer norskundervisning i uka sammen med 
flyktningene i bygda, og målet er flytende norsk før returen 
til hjemlandet. De skal bli i ni måneder. 
 – Først tenkte vi at det kom til å bli veldig lenge, men 
allerede nå tror jeg at det kommer til å være altfor kort, sier 
Corentin.

Utenfor det topp moderne skolebygget er himmelen er blå, 
solen skinner og snøen ligger hvit. Går de kanskje på ski 
allerede? Bygdas store sønn heter tross alt Ove Aunli.
 – Nei, men vi leker i snøen! Vi er akkurat som barn! 
forteller Nina.
 – Snøen og landskapet er så vakkert, legger Corentin til.
De andre elevene på skolen er veldig lette å bli kjent med, 
sier de.
 – Vi fikk hver vår fadder i starten, to av elevene her, og 
de introduserte oss for mange andre. Nå kommer alle og 
snakker med oss, forteller de.

Strengere i Frankrike
De synes det er helt greit at Kyrksæterøra er et lite sted, de 
kommer fra små steder selv. Alt er perfekt, alt er fantastisk 
– og noe er også veldig rart.
 – Frokost! Vi er vant til å spise søte ting – ååå croissant, 
sier Nina med litt savn i stemmen, – men dere spiser kjøtt! 
Egg! Fisk! Til frokost!

En annen forskjell er selve skolen, forteller de. De er vant 
til  å være på skolen til klokken fem, med halvannen time 
lunsjpause. Her er de alt ferdig klokken tre. God tid til 
å besøke venner. Det er også mye strengere på skolen i 
Frankrike.
 – Hvis du kommer for sent her, så sier bare læreren at 

du ikke må komme for sent mer, og så sier du OK, mens i 
Frankrike må du gå på et eget kontor og hente en lapp som 
du må levere til læreren.

De synes kanskje det er litt slapt i Norge. En mellomting 
mellom fransk og norsk vis hadde vært det beste, i følge 
Corentin og Nina.

Hjemlengsel
På Hemne videregående skole går de i andre klasse. De 
har engelsk, sosiologi, historie, drama, og så hjelper 
de til i franskklassen til Louise Rennemo, som er deres 
kontaktperson og leder for Comenius-prosjektet. Hun er, 
sier de, – perfekt. Alltid der, alltid til stede for å hjelpe dem 
om de trenger det.
 – Det føles som vi alt har vært her i fem måneder, ikke i 
to, sier Corentin. 
 – Det er så fint å være her.
Litt hjemlengsel, da, bare litt?
 – Nei! sier Nina.
 – Nei, absolutt ikke! sier Corentin.

Fakta
Program Comenius individuell elevutveksling

Formål 

Utveksling fra Lycée Jean Moulin i 
Bretagne, Frankrike til Hemne vi-
deregående skole, Sør-Trøndelag,  
to av partnerne i Comeniusprosjektet 
“Échanger pour préserver /  
Let’s Exchange to Preserve”. 

Varighet 9 måneder

Mer om individuell elevutveksling se s. 14
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Selvstendig og strukturert
Otto bodde hos en hyggelig familie som hadde to døtre 
på 15 og 19 år. Skolen han gikk på var litt gammeldags, 
forteller han, med tavleundervisning og elever som noterte 
for hånd, ingen PC-er, og bøker som var i svart-hvitt med 
mye tekst og få bilder.
 – Undervisningen var krevende, men som utvekslingselev 
fikk jeg hjelp og oppfølging. Jeg fikk beskjed om at jeg ville 
få ståkarakter bare jeg møtte regelmessig til timene, så jeg 
slapp å være redd for det.
Otto mener han ble mer selvstendig og mer strukturert i 
løpet av oppholdet. Og han har lært at tyskere ikke er som 
mange her hjemme tror.
 – Tyskere er mer åpne enn nordmenn, og mer 
inkluderende.
Og, forteller han, språkinteressen har for alvor blitt vekket.
 – Å ha lært ett nytt språk, gjør at en gjerne vil lære flere. 
Nå vil jeg lære fransk!

Tilfeldigvis tysk
Arendalsgutten Otto Ernst Backer (18) hadde egentlig ikke tenkt å reise på utveksling. Men så ble det 
sånn. Og nå, etter at han er tilbake fra Tyskland, synes han det var en svært god idé. 

Fra august 2009 til juli 2010 var Otto på utveksling med 
Youth For Understanding (YFU) i Bochum. Byen har rundt 
380 000 innbyggere og ligger i det folkerike Ruhr-området 
vest i landet. 
 – Jeg reiste først og fremst fordi en venn overtalte meg. 
Jeg var nysgjerrig, og visste lite. Først tenkte jeg selvfølgelig 
på USA, men vennen min skulle til Tyskland, og mente 
det var en fordel på grunn av språket. Jeg hadde ingen 
egentlige planer med USA uansett, så det var egentlig det 
samme hvor jeg dro, forteller Otto på telefon fra Oslo, dit 
familien flyttet fra Arendal for tre år siden.  

Nytt språk er gøy
Otto går nå siste året på Hartvig Nissens skole. Han tar 
tysk III som privatist, og synes det er veldig greit å ha fem 
timer ekstra i uka uten undervisning.
 – Nå, etterpå, ser jeg fordelen med å reise til Tyskland. 
Jeg har lært et nytt språk, det nest største morsmålsspråket 
i Europa. Det er kjekt å ha på CV-en, og det kan åpne for 
studiemuligheter i Tyskland. Bare det å kunne et nytt språk 
er veldig gøy.

Men helt lett var det ikke i starten, og det var særlig på 
grunn av manglende tyskferdigheter. Han hadde hatt faget 
på skolen, men kunne likevel lite før han reiste.
 – Det å ikke kunne språket er krevende. Jeg lærte mye av 
hvordan det er å være i et land uten å kunne kommunisere 
med andre. Nå skjønner jeg mer av hvordan det for dem 
som sliter med norsk, forteller han.
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– Det er stunder når en ser brunost i en butikk eller får tilsendt en film hjemmefra at en mimrer litt og tenker tilbake, men det var aldri sånn at 
jeg ville reise hjem, forteller Otto fra oppholdet i Tyskland. En helg i mai besøkte Ottos familie ham, og sammen reiste de til Berlin. Her står Otto 
sammen med moren Ruby Backer. 29
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Italienske skruer og karibiske kokker
Lærlingers, læreres, direktørers og rektorers erfaringer med Leonardo da Vinci.

– Hva som var aller mest spennende med praksisoppholdet i 
Udine? Å være et helt annet sted, klare oss alene, bo hos en 

hyggelig italiensk familie, besøke Venezia. Alt!

Solveig Lausund Tennfjord, elev på Haram vidaregående skule og lærling 
hos Rolls Royce i Brattvåg på Sunnmøre, utplassert hos et skipsverft  

i Udine, Nord-Italia. 

– Jeg lærte noe italiensk. I hvert fall så 
pass at jeg klarte å svare ”ja” eller ”nei” på 
enkle spørsmål, forteller Solveig Lausund 
Tennfjord. 

Asle Hildre har drevet opplæring av 
italienske lærlinger på Rolls-Royce og har 
bare godord å si om dem:
 - Hyggelige og lærevillige ungdommer.

– Elevene er ute og lærer språket i praksis, og dermed får de 
et bedre forhold til språk. Mot dette kan ikke vårt hjemlige 

undervisningsopplegg konkurrere, samme hvor fiffig vi 
legger opp undervisningen.

Merete Streitlien, lærer på Ørskog videregående skole og koordinator 
for ”Great opportunities II” med lærlinger utplassert på restauranter og 

hoteller i Tyskland, Frankrike, Litauen, Danmark og på 
Caymanøyene i Karibien.
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– På jobben var all software på engelsk, mens all 
kommunikasjon gikk på italiensk. Kollegene ga meg både 
utfordringer og hjelp. Min erfaring er at det bare er å stå 

på , for alt løser seg.

Stian Andersson, grafikerlærling i Kongsvinger og utplassert i 
en mediebedrift i Vicenza, Italia.

– Vi får nye faglige impulser av lærlinger som har vært 
utenlands. Og vi får lærlinger med glød og interesse for å 

fortsette i faget.

Sindre Mjelva, direktør for Hotel Union i Geiranger

– Våre elever får unike 
internasjonale erfaringer, inkludert 

språk og kultur. 

Jøstein Taftø, rektor på 
Haram videregåande skule

– Vi må hente impulser og kunnskap fra hverandre. Denne 
lærdommen vil så gi oss bedre sammenligningsgrunnlag 

og en mer solid handlingsplattform. Vi håper vi slik kan få 
dypere innsikt i vårt eget ståsted.

Lars Mjøs, daglig leder ved Osterøy Industrilag og koordinator for 
”CNC and Robotics Partnerships”

– Vi er en del av et arbeidsmarked 
som er større enn det norske. Derfor 
er det avgjørende å koble yrkesfaglig 
utdanning på vår skole til europeiske 

standarder og tenkemåter. Vi ser 
også at internasjonalisering er 

veldig motiverende for både elever 
og lærere.

Elin Stavrum, rektor på Sogn videregående 
skole, vinner av Den europeiske språkprisen 

2009 for ”Eurocatering”.
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Programoversikt elever
AFS Norge 
– American Field Service3

Formål   

Å skape fred gjennom å 
legge til rette for større 
forståelse og mer kunnskap 
om andre kulturer.

Hvem deltar Ungdom mellom 15 og 18 år.
Hvem søker  Eleven.
Varighet   12 måneder.

Søknadsfrist  

1. september for avreise 
i januar/februar/mars og 
1. mars for avreise juli/
august/september.

Pris 59 900 – 75 900 kroner.

Tilgjengelige 

midler   

Støtteberettiget fra Statens 
lånekasse. Reisestipend, 
utstyrsstipend og  
grunnstipend. AFS har 
også egne, behovsprøvde 
stipend. 

Les mer  www.afs.no

United World Colleges

Formål   
Å fremme fred og 
forståelse gjennom 
utdanning. 

Hvem deltar

Elever som går første 
klasse på en norsk 
videregående skole, på ett 
av følgende programmer: 
Studiespesialiserende, 
Idrett, Musikk/drama/dans. 

Hvem søker  Eleven.

Varighet   
2 år (Internasjonal 
baccalaureate).

Søknadsfrist  Februar hvert år.

Pris
0 – 26 000 kroner (resten 
dekkes av stipend).

Tilgjengelige 

midler   

Støtteberettiget fra Statens 
lånekasse. Reisestipend, 
utstyrsstipend og 
grunnstipend. UWC deler 
også ut behovsprøvd 
tilleggstipend.

Les mer  
www.fivai.no eller  
www.uwc.no

YFU – Youth for Understanding

Formål   

Å øke toleranse og 
redusere avstand mellom 
mennesker ved å la dem 
utvikle seg i møte med en 
verden i stadig forandring.

Hvem deltar Ungdom mellom 15 og 18 år
Hvem søker  Eleven.
Varighet   6 eller 11 måneder.

Søknadsfrist  

1. mars for utreise juli/
august, 1. september 
for utreise i januar og 1. 
oktober for utreise i mars.

Pris 57 000 – 86 500 kroner.

Tilgjengelige 

midler    

Støtteberettiget fra Statens 
lånekasse. Reisestipend, 
utstyrsstipend og  
grunnstipend. YFU har 
også flere behovsprøvde 
stipend.

Les mer  www.yfu.no

3  I tillegg til AFS, UWC og YFU er følgende organisasjoner godkjent for støtterett gjennom Lånekassen. Alle tilbyr Vg2 i utlandet
  • Aspect Education Norway • EF High School Year • STS High School Foundation • Rotary International Youth Exchange • Speak Norge 
   • Explorius/Explorica • Steinerskolen på Hedmarken • Into Education • Young Life / Amicus International Student Exchange
 En rekke videregående skoler i Norge har også individuelle avtaler om lengre og kortere opphold på en vertsskole i utlandet. 
 Se www.lanekassen.no

NB!Søknadsfrister kan 
variere fra år til år
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Comenius indiv. elevutveksling
EUs program for livslang læring

Formål   
Å utvikle elevers forståelse 
av det språklige og kultu-
relle mangfoldet i Europa.

Hvem deltar

Elever som går på skoler som 
deltar eller har deltatt i et 
Comenius skolepartnerskap.  
Eleven må være minst 14 år.

Hvem søker  Skolen.

Varighet   3-10 måneder.

Søknadsfrist Desember.

Tilgjengelige 

midler      

Elever får dekket reise. I
tillegg får de et månedlig 
bidrag til opphold. Avsender- 
og vertsskolen får tilskudd til 
administrative utgifter.

Les mer  www.siu.no/comenius

Stipend fra den tyske ambassaden

Formål   

Å gi norske elever mulighet 
for å bli kjent med landet 
og kulturen samtidig 
som de får praktisk 
språktrening.

Hvem deltar

Fem helstipend og tolv 
delstipend fra tyske 
myndigheter for å delta på 
sommerkurs i Tyskland.

Hvem søker  
Fylkeskommunen innstiller 
kandidater. 

Varighet   
Delstipend ca. 3 uker, 
helstipend ca. 4 uker.

Søknadsfrist  Februar.

Tilgjengelige 

midler   

Helstipend dekker alt 
fra avreise i Oslo, mens 
delstipendet dekker kurs 
og opphold i Tyskland. På 
delstipend følger det med 
en lærer fra Norge.

Les mer  www.fivai.no

Videregående i Frankrike

Formål   Lære fransk språk og kultur.

Hvem deltar

Elever i siste året på ung-
domsskolen og i videregå-
ende opplæring.

Hvem søker  Eleven.

Varighet   

1 år (Vg1 studiespesialisering) 
2 år (kokk/servitør og 
akvakultur) 
3 år (fransk 
baccalauréat).

Søknadsfrist  April.

Tilgjengelige 

midler   

Støtteberettiget av Statens 
lånekasse. Inkluderer også 
to hjemreiser i året.

Les mer  www.fivai.no

 
Leonardo mobilitet for elever og lærlinger
EUs program for livslang læring

Formål   
Å utvikle elever og lærlingers forståelse av det språklige og 
kulturelle mangfoldet i Europa gjennom et praksisopphold ved en 
bedrift eller en opplæringsinstitusjon.

Hvem deltar Elever og lærlinger.
Hvem søker  Videregående skoler og bedrifter.

Varighet   2-39 uker.

Søknadsfrist  Februar

Tilgjengelige midler    
Elever og lærlinger får dekket reise og får tilskudd til kost og losji. 
Avsenderorganisasjon får tilskudd til
administrative utgifter.

Les mer  www.siu.no/leonardo
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 – Vi tok en midtlivsreise framfor å få en midtlivskrise, 
sier ekteparet. 

Den 26. august 2010 rullet en svart Subaru Forester ned 
innkjørselen i Blomsgate 29 i Hønefoss. En tre måneders 
ferd gjennom Danmark, Belgia, England, Andorra, 
Frankrike og Spania var i gang. 

Joachim, som er lege, har krav på studiepermisjon hvert 
femte år. Han ville bruke tiden til å hospitere på ulike 
sykehus i Europa, mens Aud-Hilde ønsket å praktisere 
fransk, spansk og engelsk som hun underviser i på 
Ringerike videregående skole. 

B2, CEFR
Det er en tidlig hverdagsmorgen i Granada. Novemberluften 
er kjølig og klar. Utenfor hovedfartsårene er bygatene 
stille. En bareier koster fortauet, en hund lusker rundt, 
en moped knatrer forbi, en dame vanner blomstene på 
veggen, og et eldre ektepar støtter seg til hverandre på vei 
til dagens handletur.

Fuglekvitter fra et høstgult tre blander seg med gledeshyl 
og rop fra en barneskole i nærheten.

I et rom i tredje etasje i en gulmalt murbygning med 
appelsintre i gaten sitter seks voksne elever fra tre 
verdensdeler. De er plassert sammen fordi de er på 
samme nivå språklig, B2 etter CEFR-standarden, den 

Midtlivsreisen 
Aud-Hilde Gravermoen og ektemannen Joachim Friestad fylte begge 50, og la ut på en tre måneders 
biltur i Europa. Siste stopp var Granada i Spania, der Aud-Hilde, som er spansklærer, tok et 
intensivkurs dekket av Comenius.

felleseuropeiske vurderingen av språklige ferdigheter. 
Aud-Hilde Gravermoen går på et to-ukers intensivkurs på 
språkskolen Don Quijote. Målet er å friske opp og forbedre 
de muntlige ferdighetene.

Full av fordommer
Denne dagen er det Aud-Hilde som har presentasjon for 
klassen. Hun forteller om turens forrige stopp hos onkelen 
i Alfaz del Pi, der tusenvis av nordmenn bor i en ”koloni”.
 – Jeg var full av fordommer, forteller hun til Guiseppe fra 
USA, Hannah fra Skottland, Lan fra Kina, Anne Laure fra 
Sveits og Ola fra Sverige. 
 – Jeg trodde at de bare menget seg med hverandre, at de 
ikke var interessert i spansk kultur eller språk.

Luften er tett etter to intense spansktimer. På veggene 
henger bilder fra Granada, en korktavle, en TV, og på 
bordet de sitter rundt flyter ordbøker, grammatikkbøker, 
skrivebøker og mobiltelefoner.

De andre elevene lytter og Aud-Hilde forklarer og 
gestikulerer. Læreren Santiago lytter, tygger tyggis og 
retter ett og annet ord, men stort sett er alt hun sier 
grammatikalsk korrekt.
 – Men jeg fikk avkreftet mange av fordommene mine, 
fortsetter hun. 
 – Jeg traff mange som var oppriktig interessert i spansk 
språk og kultur, og de ville gjerne bli kjent med spanjoler, 
men det er ikke så lett. 
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De fantastiske utskjæringene på Alhambra har inspirert en rekke kunstnere og forfattere gjennom tidene. Aud-Hilde beundrer maurerpalasset, 
som er ett av Spanias best besøkte turistattraksjoner, for første gang.
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Etter innlegget hennes går diskusjonen livlig om hvor lett 
eller vanskelig det er å bli kjent med lokalbefolkningen.
– Jeg har bodd i samme leilighet i tre år, og jeg vet ikke 
engang hva naboene mine heter, sier læreren. 
– Så kanskje er det like vanskelig over alt?

Granadas beste utsikt
På kvelden, under middagen Aud-Hilde og mannen 
Joachim har invitert på i leiligheten deres i bydelen 
Sacromonte, forteller de at de også fikk bekreftet noen 
fordommer – men at det er langt større variasjon blant de 
norske pensjonistene på Costa Blanca enn vi kanskje tror.
Leiligheten ekteparet har leid i tre uker må være 
Granadas minste og ha byens beste utsikt til Alhambra, 
maurerpalasset fra midten av 1300-tallet og en av Spanias 
best besøkte turistattraksjoner. 

Leiligheten består av ett langt og veldig smalt rom. Med 
kreativ innredning har eierne, et amerikansk-spansk 
flamencodansende og –spillende par, klart å plassere både 
bord og seng, kjøkkenkrok, vaskemaskin, vask og dusj. 

En trapp fører ned til en fantastisk uteplass verdt leien på 
250 euro i uken alene. Det er betydelig kaldere her i 658 
meters høyde enn langs pensjonistkysten to timers busstur 
unna. Månen henger halvfull over et fabelaktig lyssatt 
palass. Alhambra regnes som noe av det fremste innen 
islamsk arkitektur og står på UNESCOs verdensarvliste. 

Don Quijote de la Mancha
Aud-Hilde går på kurs hver dag fra ni til ett. På kvelden er 
det kulturforedrag på skolen fra sju til åtte. Hun har blant 
annet lært om El Quijote, romanfiguren fra det som regnes 
som verdens første roman, Don Quijote de la Mancha av 
Miguel de Cervantes fra 1605, og som har gitt navn til 
skolen.
 – Jeg er godt fornøyd med skolen. Jeg tenkte at denne 
gangen skal jeg gi blaffen i at alt skal være perfekt, nå slår 
jeg meg løs for å få mest mulig ut av dette kurset!
 – Første dagen ble jeg satt rett inn på et rom der 
spanskkunnskapene ble testet. Deretter rett inn i et 
klasserom midt i en av elevenes presentasjoner, forteller 
Aud-Hilde.

Alhambra, maurerpalasset fra 1300-tallet, er en av Spanias best besøkte turistattraksjoner. 
Dette er utsikten fra leiligheten til Aud-Hilde og Joachim.

36



LÆ
RE

RE

B-nivået , som hun ble plassert under, betyr at hun er en 
”øvet bruker”.
 – Det er en bøyg å skrive en slik søknad om støtte til 
kurs. Det tar tid, og papirene måtte underskrives både i 
Norge og Spania, forteller hun. 

Til gjengjeld er hun godt fornøyd med resultatet. Hun 
mottar 1525 euro som dekker kursavgift og opphold. Hun 
kunne også bedt om støtte til reisen, men siden dette er en 
del av en lang tur, har hun ikke søkt om det.

Dannelsesreise
Ringerike videregående skole, der Aud-Hilde har jobbet i 
fem år, så bare positivt på at hun ville ut og reise, selv om 
det betydde at de måtte finne vikarer for henne. Hun har et 
halvt års ubetalt permisjon.
 – Dette er min personlige dannelsesreise, forteller Aud-
Hilde.
 – Men det er også mange aspekter ved reisen jeg kan ta 
inn i undervisningen. Helt konkret har vi tekster om Granada, 
om Alfaz del Pi og om Barcelona. Jeg kan relatere det til 
egne opplevelser og slik virkeliggjøre tekstene i boken.

Aud-Hilde vil også gjerne formidle gleden ved å reise og 
treffe nye mennesker.
 – Jeg har lyst til å formidle glede, hjelpe elevene med 
sette sine egne liv i perspektiv, få bort stereotypier og få 
dem til å skjønne at folk er folk overalt.
 – Og så er det selvsagt et poeng å forbedre de språklige 
ferdighetene mine. Det er sørgelig vanskelig å holde 
fremmedspråkene ved like hjemme.
Aud-Hilde har vært på språkkurs tre ganger tidligere, 
to ganger til Frankrike med Troll-stipend og en gang til 
Burgos i Nord-Spania med Comenius-stipend. Kursene har 
vart i to uker, og Aud-Hilde har kombinert en uke ferie med 
en uke lønnet permisjon.

Hun har også organisert turer for elevene sine til Frankrike 
og til Spania, både med Troll-stipend og egenfinansierte 
turer.
– Å få i gang internasjonalisering i skolen handler om 
enkeltpersoner som tar ansvar og brenner for det. Det 
kommer ikke av seg selv.

Aud Hilde ble plassert på nivået B2, ”øvet bruker” sammen med blant 
andre Hannah Lawson fra Skottland og Anne Laure Vaudan fra Sveits. 
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Småbruk på Drolsum
At Aud-Hilde ble et språkmenneske, var slett ingen 
selvfølge. Hun er vokst opp på et småbruk på Drolsum i 
nærheten av Vikersund.
– Det var mot all fornuft at jeg skulle studere språk, forteller 
Aud-Hilde. 
– Jeg skulle gå på landbruksskolen, jeg.

Men Aud-Hilde var interessert i språk. Hun ville lære.
– Jeg bestemte meg for å lære fransk og ikke si som alle 
andre at de ikke hadde lært noe i timene. Så jeg bøyde 
verb og likte læreren ingen av de andre likte, forteller hun.

Aud-Hilde gjør lekser mens hun venter på å komme inn i et av Alhambras palasser.
– For å få en ungdom til å lære, trenger man en engasjert lærer, og påfyll som dette er med på å holde engasjementet oppe, mener Aud-Hilde.

Aud-Hilde har hovedfag i fransk fra Universitetet i Århus, 
bifag i spansk og grunnfag i engelsk. 
 – Det å kunne snakke språket er en veldig god 
inngangsport til å få kontakt med folk, mener hun.

Rendez-vous
 – Det beste med turen har ikke vært alle de flotte 
museene, plassene og stedene vi har sett. Det beste har 
vært møtet med mennesker, mener Aud-Hilde.

I London bodde de hos et journalistpar med bøker fra 
gulv til tak. Det eneste ryddige rommet var gjesterommet 
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som ekteparet leide. I Frankrike bodde de hos et par med 
interesse for økologi. Hver morgen disket de opp med den 
lekreste frokost mens de konverserte gjestene. Og her i 
Granada hos det amerikansk-spanske flamencoparet.  

På turen har de også rukket å hilse på familie i Danmark, 
fått besøk av datteren som passer huset hjemme i Hønefoss 
og besøkt venner i Frankrike. Og de har hatt sin egen lille 
rendez-vous i Angers.

Ekteparet møttes og ble kjærester da begge studerte 
ex.phil i Provence i 1979. Et år senere forlovet de seg i 
middelalderslottet i Angers. For første gang siden den 
romantiske høsten for nøyaktig 30 år siden oppsøkte de 
gamle trakter.
 – Det var nostalgisk... sier Aud-Hilde. 
 – Tenk, vi har vært sammen i 30 år. Det er helt vilt!

Selv etter 30 års ekteskap, kan tre måneder med tett 
samvær bli mye for mange. Men Aud-Hilde og Joachim har 
bestått testen.
 – Det har vært spennende og slitsomt! sier Aud-Hilde 
om ekteparets europeiske reise. To uker gjenstår før de 
igjen setter seg inn i den svarte Subaruen, som har fått 
hvile i Granadas smale gater, og setter kursen mot østnorsk 
snølandskap og juleforberedelser. 

Fakta

Hva Comenius etterutdanning, 
fremmedspråklærere

Varighet 2 uker

Hvor Don Quijote spanskskole, Granada, Spania. 

Når 7-25 november 2010

Støtte-
beløp  1525 euro (kursavgift og opphold)

Se mer info s. 42–43

Reiseruten

Danmark København, Ribe. Belgia Brügge. England Hastings, London 
(14 dager), Salisbury, New Forest, Brighton. Frankrike Dieppe, 
Honfleur, Angers, Poitiers (14 dager), La Rochelle, Toulouse. Andorra. 
Spania Figueres, Barcelona, Alfaz del Pi, Granada (21 dager)

København

Ribe

Hastings

BrüggeLondon
Salisbury

New Forest
Brighton

DieppeHonfleur

Granada

Alfaz del Pi

Barcelona
Figueres

Andorra

Toulouse

La Rochelle
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 – Hva om vi velger en sang alle barna kan? En som 
finnes på alle språkene? Så kan hver skoleklasse synge 
den på sitt eget språk, og slik lære den på alle de andre 
språkene? De kjenner melodien og innholdet, og da blir 
det lettere å lære ordene.
 – Fader Jakob!
 – Den finnes ikke på spansk. Vi pleier å synge den på 
fransk.
 – Jeg kan den ikke. Jeg tror ikke den finnes på gresk.
 – Er dere sikre på det? Hva med Hode-skulder-kne-og-tå?

Samarbeidets første steg Av Lillian Bikset

Når språklærere møtes for å snakke om språklæring,  
er det lett å bli engasjert og vanskelig å komme til orde.

Diskusjonen går ivrig. Spanske Olga Alfonsel Quiros, norsk-
australske Cara Oosterbaan, belgiske Ann Vanhoudenhove, 
britiske Johanna Whitfeld, britiske Rebekah Chant, franske 
Marie-Claude Vingadassalon og greske Maria Kasotaki 
er allerede i enige om at de skal søke midler til et felles 
Comenius-partnerskap.  De mener alle at kulturutveksling 
er den smarteste veien til språkutvikling. Da kan man på 
én og samme tid bli bevisst sin egen kultur og lære andre 
kulturer å kjenne. Nå må de bare finne ut hvordan de vil 
gjøre det i praksis.

Spanske Olga Alfonsel Quiros, norsk-australske Cara Oosterbaan, belgiske Ann Vanhoudenhove, britiske Johanna Whitfield, britiske Rebekah 
Chant, franske Marie-Claude Vingadassalon og greske Maria Kasotaki mener kulturutveksling og språkopplæring er en god kombinasjon. 
Foto: Lillian Bikset.40
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Fakta

Hva 

Comenius kontaktseminar.
Møteplass for skoler og barnehager 
som ønsker å delta i europeisk pro-
sjekter.
Hver høst arrangeres det en rekke 
kontaktseminar med ulike tema i  
hele Europa.

Varighet 3-4 dager

Antall 
deltakere 

Opp til 100

Arbeids-
språk Engelsk, tysk eller fransk

Støtte  SIU dekker reise og oppholdsutgifter

41

Stedet er Halden. Vi er på kontaktseminar i regi av 
Comenius. 54 lærere fra 19 land er samlet for å snakke om 
tidlig språkopplæring. Målet er å finne samarbeidspartnere 
og bli enige om felles prosjekter som kan knytte skolene 
samme over flere år. Kontaktseminaret gir også faglig 
påfyll i seg selv. I fire dager er lærerne samlet for å snakke 
og lytte. De får høre foredrag om språkundervisning, og 
sammen drar de på besøk til norske skoler for å se hvordan 
de underviser i engelsk.

Lærerne på seminaret velger selv hvem de vil jobbe med. 
Både det sosiale og det faglige må stemme overens. 
Sammen skal de bli enige om hva slags prosjekt de vil 
bruke tid på. Cara, Olga, Ann, Johanna, Rebekah, Maria 
og Marie-Claude bestemmer seg for at de vil begynne sitt 
prosjekt med å lage en felles video der skolebarn fra alle 
landene får presentere seg for hverandre, på engelsk og 
med noen får ord fra sine egne språk. Får de søknaden 
innvilget, blir dette seminaret starten på minst to års 
skolesamarbeid. Får de det ikke, har de likevel funnet 
kolleger fra andre land de kan diskutere med. 
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Comenius etterutdanningsstipend 
for lærere 
EUs program for livslang læring

Formål   

Bidra til økt kvalitet i 
utdanning og opplæring. 
Stipendordningen gir 
deltakerne anledning til 
delta på kurs, konferanser 
og hospiteringsopphold i 
Europa.

Hvem deltar Lærere og lærerutdannere.

Varighet   1-6 uker.
Søknadsfrist  Januar, april og september

Tilgjengelige 

midler   

Stipend som dekker 
reiseutgifter, kursavgift 
og som gir tilskudd til 
opphold.

Les mer  www.siu.no/comenius

Studiebesøksprogrammet
EUs program for livslang læring

Formål   

Bidra til økt kunnskap om 
hvordan utdanning og 
opplæring rent praktisk 
foregår i andre europeiske 
land.

Hvem deltar
Beslutningstakere og 
spesialister i utdanning og 
opplæring.

Varighet   3-5 dager.
Tilgjengelige 

midler   
Stipend til reise og 
opphold.

Les mer  
www.cedefop.org eller 
www.siu.no/studiebesoek

Comenius lærerassistent
EUs program for livslang læring

Formål   

Gi fremtidige lærere 
muligheten til å ha
et opphold ved en skole  
i et annet europeisk land 
for å oppleve deres språk, 
kultur og utdanningssystem.  

Hvem deltar

Studenter som har 
gjennomført minst to 
års studier ved høgskole 
eller universitet, og som 
planlegger å bli lærere. 
Nyutdannede lærere som 
ennå ikke har vært i fast 
arbeid, kan også delta.

Hvem søker  Studenter. 
Varighet   3-12 måneder.
Søknadsfrist  Januar.

Tilgjengelige 

midler   

Stipendet dekker reise og 
gir tilskudd til opphold.
Det gis også støtte til 
språkkurs og pedagogiske 
forberedelser.

Les mer  www.siu.no/comenius

Programoversikt lærere
Grundtvig assistent
EUs program for livslang læring

Formål   

Gi de som arbeider i  
voksenopplæringen  
mulighet til  
å oppholde seg ved en 
institusjon i et annet  
europeisk land og lære om 
hvordan andre legger til 
rette for voksnes læring.

Hvem deltar

Personer som allerede 
arbeider med voksnes 
læring eller som er i ferd 
med å kvalifisere seg til 
dette.

Varighet   12-45 uker.

Søknadsfrist  Mars.

Tilgjengelige 

midler   

Stipendet dekker reise og 
gir tilskudd til opphold.
Det gis også støtte til 
språkkurs og pedagogiske 
forberedelser.

Les mer  www.siu.no/grundtvig

NB!Søknadsfrister kan 
variere fra år til år
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Leonardo mobilitet for lærere og 
instruktører
EUs program for livslang læring

Formål   

Bidra til økt
kvalitet i fag- og 
yrkesopplæringen. 
Stipendordningen gir 
lærere og
instruktører anledning 
til å gjennomføre et 
hospiteringsopphold i 
Europa.

Hvem deltar
Rådgivere, instruktører og 
lærere.

Varighet   1-6 uker.
Søknadsfrist  Februar.
Les mer  www.siu.no/leonardo

Pestalozzi
Europarådets etterutdanningstilbud

Formål   

Å inkorporere temaer som 
menneskerettigheter, 
demokrati, fredelig 
konfliktløsning og
flerspråklighet i den 
daglige undervisningen.

Hvem deltar Lærere og lærerutdannere.
Varighet   2-4 dager.
Søknadsfrist  Løpende.

Tilgjengelige 

midler    

Stipend som dekker reise, 
kursavgift og som gir
tilskudd til opphold.

Workshops, European Centre for 
Modern Languages (ECML)

Formål   

Promotere europeiske 
språk gjennom innovasjon 
i språkundervisning og å 
hjelpe europeere til å lære 
språk mer effektivt.

Hvem deltar

Språklærere, 
lærerutdannere og 
andre målgrupper i 
skolesektoren.

Hvem søker  

Interesserte søker hos 
Fremmedspråksenteret, 
senteret velger ut én norsk 
representant per workshop.

Varighet   2-3 dager per workshop.
Søknadsfrist  6-8 utlysninger årlig.
Tilgjengelige 

midler   
Reise, kost og opphold 
dekkes av ECML.

Les mer  
www.fremmedsprak-
senteret.no/ecml

Troll 1

Formål   Studieopphold i Frankrike

Hvem deltar

Fransklærere som har vært 
i undervisningsstilling i 
minst tre år og har formell 
kompetanse i fransk 
(minimum grunnfag).

Varighet   Minimum to uker.
Søknadsfrist  15. oktober og 1. april.
Tilgjengelige 

midler   
Stipend til reise og 
opphold.

Les mer  www.fivai.no

Grundtvig etterutdanningsstipend

Formål   

Bidra til økt kvalitet i 
voksenopplæringen. 
Stipendordningen gir
deltakerne anledning til å 
delta på kurs, konferanser 
og hospiteringsopphold i 
Europa.

Hvem deltar
Alle som legger til rette for 
voksnes læring.

Varighet   1-6 uker.
Søknadsfrist  Januar, april og september.

Tilgjengelige 

midler   

Stipend som dekker reiser 
reiseutgifter, kursavgift
og som gir tilskudd til 
opphold.

Les mer  www.siu.no/grundtvig
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Å treffe partnere i Europa 
Norske skoler, utdanningsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner kan finne utenlandske 
samarbeidspartnere på en rekke måter.

I flere av EUs programmer for livslang læring, som Come-
nius, Grundtvig og Leonardo da Vinci, er det gode mulig-
heter for å reise for å treffe nye potensielle samarbeids-
partnere.

Kontaktseminar
Dersom man ikke har utenlandske kontakter fra før, er 
deltakelse på et kontaktseminar en god måte å treffe 
potensielle partnere på. Kontaktseminar med ulike 
tema finner sted over hele Europa, og arrangeres av de 
europeiske nasjonalkontorene. Seminarene varer vanligvis 
3-4 dager, og har deltakere fra de fleste landene i EU. 
Arbeidsspråket er som regel engelsk, men kan også være 
tysk og/eller fransk. SIU dekker reise- og oppholdsutgifter.

Forberedende besøk
Skoler som planlegger Comenius skolepartnerskap eller 
Grundtvig partnerskap kan søke om støtte til et forbe-
redende besøk for å planlegge søknaden og prosjektet.  
Møtet varer høyst en uke. SIU dekker reise og opphold for 
to personer.

Nyttige adresser

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)
Administrerer mange av de omtalte programmene og 
ordningene
Webadresse  www.siu.no
Telefon  55 30 38 00
E-post  siu@siu.no

Fremmedspråksenteret
Ressurssenter for fremmedspråk
Webadresse www.fremmedspraksenteret.no
Telefon  69 21 58 30
E-post  info@fremmedspraksenteret.no

Fylkesmannen i Vest-Agder (fivai)
Administrerer flere av de omtalte programmene og 
ordningene
Webadresse  www.fivai.no
Telefon  38 17 60 00
E-post  ksko@fmva.no

Eurodesk
Informasjon om studier, stipend og jobb i Europa fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Webadresse  www.eurodesk.no
Telefon  46 61 50 00
E-post  eurodesk@eurodesk.no
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Internasjonalisering hjemme
Du må ikke alltid reise for å få språklige og kulturelle impulser utenfra. Det finnes flere muligheter til 
å hente krefter inn i klasserommet. En rekke organisasjoner i Norge kan kontaktes i så henseende. 

Engelsk språk og kultur
British Council – www.britishcouncil.org/norway.htm

Fransk språk og kultur
Alliance Française – www.alliancefrancaise.no

Fransk kultursenter – www.france.no

Italiensk språk og kultur
Det italienske kulturinstitutt i Oslo – www.iicbelgrado.esteri.it

Kinesisk språk og kultur
Bergen Konfutse institutt – www.konfutse.no

Russisk språk og kultur
Norsk-russisk kultursenter – www.norsk-russisk.no

Spansk språk og kultur
Norsk-spansk kultursenter – www.norsk-spansk.no

ANPE Norge – www.anpnorge.no

Tysk språk og kultur
Goethe-Institut Oslo – www.goethe.de/ins/no/osl

Erasmus-studenter
Bor du på et sted med et litt større studietilbud, er det sannsynlig at 
det finnes utenlandske studenter der. Du kan kontakte internasjonalt 
ansvarlig ved studiestedet og spørre. Kanskje kan en Erasmus-
student komme på besøk i timen og fortelle om hjemlandet på 
morsmålet? 

Innvandrere
Innvandrere/flyktninger/asylsøkere kan også være en ressurs i 
skolen. Ta kontakt med kommunen og spør om dette er aktuelt.

Utvekslingselever
Utenlandske elever som deltar eller har deltatt i 
utvekslingsprogrammer gjennom AFS og YFU besøker skoler i hele 
landet for å gi et innblikk i eget land og språk.
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Veteranens fem tips

Hilde Øen er lærer ved Spetalen skole og norsk Comenius-veteran. 
Her er hennes tips til lærere på kontaktseminar:

1.  Ha en plan og inngå en forpliktende avtale 
før dere drar hjem fra seminaret. Start gjerne 
utfyllingen av Comenius-søknaden sammen. 

2.  Ikke bli med hvis du ikke virkelig mener det. De 
andre i gruppen bør vite at du kommer til å gjøre 
din del av jobben. 

3.  Velg en gruppekoordinator som er villig til å 
bruke den tiden prosjektet krever. 

4.  Hold dere til fristene dere er blitt enige om, og 
når dere møtes på nytt, utnytt tiden sammen 
godt. 

5.  Bli enige om en kommunikasjonsmåte som 
passer dere, og sørg for å bekrefte mottak av alle 
e-poster som blir sendt.
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Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen


