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Kunnskapsdepartementet kom den 29. okto-
ber i fjor med stortingsmeldingen «En 
verden av muligheter» (Meld. St. 7 (2020–
2021)), hvor regjeringen ytrer et ønske om 
å få flere nordmenn til å studere i utlandet, 
enten gjennom utvekslingsprogrammer 
mellom universiteter og høyskoler eller 
som gradsstudenter. Meldingen handler 
i stor grad om hvordan man kan få til et 
skifte mot en kultur i høyere utdannings-
sektor som i større grad fremmer inter-
nasjonal mobilitet og motiverer norske 
studenter til å dra på utveksling til priori-
terte land som Tyskland og Frankrike. 
 
Meldingen påpeker også at internasjonal 
mobilitet er viktig i grunnopplæringen 
(idem s.15), og viser til undersøkelser som 
sier at elever som har hatt utvekslings-

opphold i utlandet, har stort utbytte når 
det gjelder sosiale ferdigheter, personlig
utvikling, språkkunnskaper og kultur-
forståelse. Lånekassen melder om at 
blant studenter som tar hele eller deler 
av studiet ved et utenlandsk universitet, 
har majoriteten vært på utveksling også 
under sin videregående opplæring. 

Norske elever har mulighet til å dra til 
Frankrike på lange (1–3 år) eller korte (1 
mnd.) utvekslingsprogrammer. De lange 
utvekslingsprogrammene på 1–3 år på 
både studiespesialiserende og yrkesfag 
leder til franske diplomer som blir godkjent 
i Norge. 

Det finnes korte utvekslingsprogrammer 
som kan bli finansiert av Troll-midlene, men 

det er også mulig å lage samarbeidsavtaler
mellom norske fylker og Rectorat de 
l’Academie i Frankrike. Nettopp dette vil vi 
utdype gjennom Kari Quarré-programmet.

Kari Quarré-programmet
Utvekslingsprogrammet Kari Quarré, pass-
ende nok oppkalt etter tidligere ansvarlig 
for utdanningssamarbeid ved Institut 
français de Norvège, er en samarbeids-
avtale mellom Rectorat de l’Académie de 
Grenoble og Rogaland fylkeskommune. 
Rectorat de l’Académie de Grenoble er en 
lokal utdanningsmyndighet som befinner 
seg i det sørøstlige Frankrike ved foten av 
Alpene. Denne avtalen ble underskrevet i 
2016, men de to partene hadde drevet med 
utveksling siden 2013. Avtalen er ment 
for å fremme besøk av elever og lærere 
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mellom Rogaland og Grenoble, styrke 
fremmedspråkopplæringen på skolene og
fremme pedagogisk utveksling mellom lærere.

Programmet går ut på at en fransk elev 
drar på utveksling til en skole i Rogaland 
i én måned, og at en norsk elev fra samme 
skole drar til den franske eleven sin skole
i Grenoble. Utvekslingen er basert på 
gjensidighetsprinsippet. De norske elevene 
skal bo hos sine franske vertselever og 
deres familie, og de får mat og busskort/
matkort til skolen av vertsfamilien og skal 

være en del av familien de fire ukene de 
er i Frankrike. Når de franske elevene kommer
til Norge, bor de hos sin norske verts-
familie og inngår som et medlem av deres 
familie i fire uker. Det er vanligvis ti skoler 
som deltar, og de sender fra to til fem 
elever hver. Det pleier å være 20–30 elever 
som drar på utveksling per år. 

Etter mange år med vellykkede utvekslinger 
med franskelever på studiespesialiserende 
har Grenoble og Rogaland utvidet utveks-
lingen til yrkesfag. Elever fra restaurant og 

matfag i Rogaland fikk på denne måten 
tilbringe én måned ved en fransk skole 
med samme programfag. De fikk også 
gjennomføre utplasseringer på anerkjente
 franske restauranter, noe man ikke har 
mulighet til å få til her i Norge. Til høsten 
utvides yrkesfagutvekslingen til å gjelde 
hudpleie og helse og oppvekst.

Erasmus+ 2021–2027
For programperioden 2021–2027 vil det være
mulig for skolene å få garantert 
finansiering for prosjekter i syv år. 

Grenoble, Adobe Stock
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En viktig nyhet innen mobilitet i grunn-
opplæringen er at det nå i større grad 
åpnes for elevmobilitet også for elever i 
grunnskole og videregående skole (studie-
spesialisering), enten som gruppeutveksling 
eller individuell utveksling.

Positive konsekvenser for lærere og elever
Skolene og de ansvarlige for programmet 
hos fylkeskommunen rapporterer at én 
måned gir elevene en forsmak på Frankri-
ke, og at de har fått større kulturforståel-
se gjennom utvekslingen. Videre viser de 
til at språkkompetansen i fransk hos de 
norske elevene og engelsk hos de franske 
elevene er betydelig styrket etter utveks-
lingen. I tillegg bidrar programmet til at 
det dannes nære vennskap på tvers av 
landegrensene.  

Som lærer får du praktisert og kanskje 
videreutviklet språkkompetansen din. Det 
kan være motiverende for språkunder-
visningen, og du blir kanskje inspirert av 
franske lærere og deres undervisnings-
metoder. Du får også god erfaring i inter-
nasjonal prosjektledelse og kommer tettere 

på dagens franske samfunn. For elevene i 
franskklassene er den største fordelen helt 
klart at de blir bedre i fransk, både skriftlig 
og muntlig. De blir også godt kjent med 
den franske kulturen, både gjennom skole, 
venner og vertsfamilie. De franske elevene 
og lærerne lærer også mye om norsk kultur 
og samfunn, som for de fleste er ukjent. 
Lærere som har vært med på slike prosjekter, 
melder om at dette fellesprosjektet bidrar 
til en bedre stemning i klassen og større 
lærevilje blant elevene. Elevene utvikler 
respekt og forståelse for en annen kultur 
og får kjenne på kroppen hvordan det er 
å være ny i et land og lære et nytt språk. 
Slike utvekslingsopphold kan, som beskrevet 
ovenfor, også påvirke hvilke valg elevene tar 
med hensyn til fremtidige studier; mange 
av elevene som tidligere har deltatt på slike 
utvekslinger, studerer gjerne i utlandet på 
et senere tidspunkt. 

Utsikter
Kari Quarré er et program som har hatt 
gode resultater, og kan fungere som en 
modell for fremtidige partnerskap. Mange 
franske skoler leter etter norske samarbeids- 

partnere, og på Institut français de Nor-
vège er vi behjelpelige med å sette dere 
i kontakt med franske utdanningsmyndig-
heter og lærere og hjelpe til med å sette 
i gang utvekslingsprogrammer. På denne 
måten kan vi fremme internasjonaliseringen 
i skolesystemet. 

Ønsker du mer informasjon om disse 
programmene, kan du gjerne ta kontakt 
med Catherine Pétillon c.petillon@france.no 
eller Ida Øhlund iohlund@france.no
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