NYHETER

Helgelands Blad 28. september 2016

23

Skolefolk fra EU til Sandnessjøen for å hente inspirasjon

Drar ut for å lære
UTVEKSLING: Tre lærere og en viserektor fra
henholdsvis Italia,
Tyskland og Belgia
holder for tida på med
jobbskygging ved Sandnessjøen videregående
skole.
Kari-Ann Dragland Stangen
kari-ann@hblad.no 94023001

De er deltakere i EU-prosjektet Erasmus +. Samarbeidet
omfatter flere land – blant dem
Belgia, Irland, Italia, Norge,
Spania, Tyrkia og Tyskland –
og innebærer at elever og ansatte på videregående skoler
hospiterer kortere eller lengre
tid på skoler i utlandet.
Sandnessjøen videregående
skole er en av dem som deltar.
– Viktig. Spennende. Og utviklende, både faglig og personlig, synes Valeria Lacerra
og Rita Iannaci – lærere i henholdsvis
kroppsøving
og
psykologi i Ancona i Italia – etter å ha tilbrakt hele september
i Sandnessjøen.

Eksempler til etterfølgelse
De forteller om positive opplevelser på rekke og rad. Roen,
en livsstil preget av mindre
stress, lyset, gjestfriheten og
vakker natur har gjort inntrykk.
– Oppholdet har gitt minner
for livet, sier de, og kommer
gjerne tilbake.
I tillegg tar de mange erfaringer fra norsk skolehverdag
med seg hjem, etter å ha fulgt
norske lærerkolleger i arbeidet.
– Felles skolefrokost er veldig bra, synes Valeria Lacerra.
– Og så noe så enkelt som
mobilhylla utenfor hvert klasserom, sier Christopher Schütze, som også er begeistret
over norsk spesialundervisning
og måten funksjonshemmede
elever blir integrert på.
– Slik jeg ser det, fungerer
integreringen perfekt. Jeg har

Trenger vertsfolk
BOTILBUD: Snart kommer to
belgiske elever til Sandnessjøen
for å hospitere ved Sandnessjøen videregående skole. I den
forbindelse er koordinator for
internasjonalisering ved skolen,
Margit Langseth, på jakt etter to
familier som er villig til å huse
utvekslingselevene i åtte uker.
– De kommer oppover i oktober. Nøyaktig når avhenger av
når vi får tak i vertsfamilier, sier
Langseth, og håper på snarlig
svar.

VIKTIG TILBUD: Valeria Lacerra (t.v.) og Rita Iannaci, begge Italia, Christopher Schütze, Tyskland, og Patrick Vancauwelaert fra Belgia er
for tida hospitanter ved Sandnessjøen videregående skole. Her sammen med lærerkollega Helene Winsents (nr. to f.v.)
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lært mye som jeg ønsker å
gjennomføre når jeg kommer
hjem, tilføyer den tyske læreren.
Tilbudet om trening, miljøkvelder og leksehjelp utenom
skoletida har også vakt interesse hos langveisfarende hospitanter.

her. Det har jeg sluttet med,
sier hun, og viser dessuten til
at egne PC-er til alle elever
ikke er noen selvfølge overalt.
– Samtidig slo det meg hvor
stolte belgiske lærere er, og
hvor høy status kunnskap og
kompetanse har i Belgia, sier
Langseth.

Lærerikt besøk
Mens ansatte og elever fra
andre land tilbringer dager eller uker ved Sandnessjøen videregående skole, drar ansatte
og elever fra helgelandskysten
motsatt vei. Akkurat nå er seks
elever og tre lærere herfra på
besøk i Spania.
– Og jeg har vært i Belgia,
sier koordinator for internasjonaliseringsarbeidet ved skolen,
Margit Langseth, som også ser
tilbake på et lærerikt opphold.
– Jeg pleide å klage over en
trangbodd tilværelse på skolen

Tegneserier gir leselyst
Med unntak av tida hun arbeidet på Petter Dass-museet, har
hun vært involvert i internasjonaliseringsarbeidet ved Sandnessjøen videregående skole
siden starten i år 2000. Langseth er sammen med Merete
Mikkelsen og Ann Synnøve
Guttormsen lokale koordinatorer.
– Utveksling gir oss muligheten til å lære av andre. Det
er viktig, sier hun.
Som ett ledd i Erasmus + er
elevene i deltakerlandene i ferd

med utgangspunkt i sitt lands
kulturhistorie eller litteratur.
– Resultatet skal oversettes
til engelsk, og samles i ei bok,
forteller Margit Langseth.
Hun er ikke i tvil om at samarbeid over landegrensene gir
mersmak.

– NYTTIG SAMARBEID, mener
Margit Langseth.
med å lage tegneserier, eller
«Striper for identitet».
Det handler om å bli bedre
kjent med hverandre og hverandres kultur gjennom tegneseriestriper. Det skal oppmuntre til leselyst og bidra til
økte lese- og skriveferdigheter.
Hver skole skal lage ei stripe

Følg
F
ølg oss
oss på
på facebook
facebook du
du også!
også!
Vi legger ut nyhetssaker, deler bilder og videoer.
I tillegg kan du delta i debatten og gi oss tips 24 timer i døgnet.

Satser på fortsettelse
– Det er viktig å få innblikk i
hvordan andre driver opplæring. Utveksling gir oss et blikk
på innsiden. I tillegg betyr utveksling at vi blir kjent med
andre kulturer, at vi knytter
kontakter, bygger nettverk og
får venner, sier hun – og ser
fram til fortsatt satsing på internasjonalisering.
Erasmus + er riktig nok inne
sitt i tredje og siste prosjektår.
– Men vi arbeider med planer om å delta i nye prosjekter,
opplyser Margit Langseth til
Helgelands Blad.

