
Funktionsbeskrivelse for det internationale arbejde i skoleåret 2013-

2014 

 

Baggrund 

Med den øgede globalisering er det blevet skabt et behov for, at unge mennesker får en øget forståelse af 

globaliseringens mulige konsekvenser. De unge skal have mulighed for at forstå, begå sig og tage medansvar 

i global sammenhæng. Det er derfor vigtigt, at den internationale dimension fremstår markant i de relevante 

studieretninger og at de er en del af studieretningens profil. 

 

Projektets mål 

  

Vi sigter mod, at den internationale dimension bliver markant i de relevante studieretninger og en del af 

studieretningens profil.  

  

Projektets ansvarsområder 

 Vi vil fremme Nørre Gs kontakter til skoler, institutioner m.m. i udlandet, som både består i rejser ud 

af landet og i en daglig kontakt til udlandet gennem skype, mail og videokonferencer. Vi vil arbejde 

på at forøge fagligheden i samarbejdet med de udenlandske skoler. Der skal udvikles fælles 

projekter, som eleverne arbejder sammen om før turene og især under turene, når de mødes.  

 Vi ønsker både at udvikle vores nuværende samarbejdsaftaler med udlandet (se nuværende projekter) 

og udvide med nye aftaler i andre studieretninger, som kunne tage del i det internationale arbejde. 

 Vi vil arbejde med mange former for udveksling; lærer-, elev-, klasse- og ledelsesudveksling. 

 Vi vil deltage i internationale netværker som MUN – Model United Nations m.fl.  

 Vi vil sørge for løbende at opdatere vores ”bank” hos MH med alle planer for udvekslingsrejser, 

skabeloner til rejser, praktiske informationer m.m. 

 

Struktur 

MH er den overordnede koordinator med kontakt til de forskellige studieretningsbånd. Der vil være 

en jævnlig kontakt på møder mellem MH og de forskellige repræsentanter for de internationale 

studieretninger. Det kan være møder med det enkelte studieretningsbånd, et par studieretningsbånd 

eller alle involverede studieretninger. Vi bestræber os på at have to repræsentanter i 

studieretningerne, som arbejder med at vedligeholde og videreudvikle de internationale 

samarbejder. Undervejs vil der ske en udskiftning af repræsentanter og i den forbindelse er det 

vigtigt, at den viden og erfaring med udvekslingsrejser, som opstår hos enkeltpersoner 

videreformidles til dem, som overtager efterfølgende.  Ved de større ture som Washington, Bilbao og 

Beijing efterstræber vi, at der altid er en genganger fra året før, så den ene af de to lærere har været af sted på 

turen før.   

 

 

 



 

 

 

Evaluering og opfølgning  

Vi vil løbende evaluere de internationale samarbejder i de forskellige studieretninger, ligesom vi på et 

afsluttende evalueringsmøde for alle involverede vil se tilbage på det forgangne år og lægge en plan for det 

kommende.  

Ansvarlige 

MH og repræsentanterne i studieretninger med international profil. 

 

Studieretninger med internationale aktiviteter i skoleåret 2013-2014 

A-studieretning 

A-båndet har en fast klasseudveksling med et gymnasium i den spanske by Bilbao. I dette skoleår kommer 

spanierne på besøg i slutningen af september (14/9-25/9) hos 3a, mens 2a rejser til Bilbao i foråret 2014. 

B-studieretning 

I B-båndet har vi fastlagt 2 studieture i løbet af 1g og 2g, Der er et sprogskoleophold i Berlin/Paris i 1.g. og 

en udvekslingstur til Tyskland/Frankrig i 2.g. I det kommende skoleår vil der dog være aktiviteter på 

alle 3 årgange på grund af tidligere aftaler; rejserne ser ud som følger:  

- 1b: rejser på sprogskoleophold i Berlin/Paris i marts måned 2014.  

- 2b tysk: får besøg i slutningen af 2013 af vores samarbejdsskole i Neustrelitz og tager til Neustrelitz 

i foråret 2014 

-  2b fransk: får besøg af vores samarbejdsskole i Angers i uge 8 2014 og rejser til Angers i uge 15 

2014. 

- 2b (hele klassen): får besøg af vores udvekslingsskole i Washington i september 2013.  

- 3b fransk: tager på sprogskoleophold i uge 41 2013 til Paris 

- 3b tysk: skal i uge 41 2013 til Berlin på sprogskoleophold. 

 

Elevudveksling: I april 2014 vil vi sende 1-2 elever af sted til vores partnerskole i Angers, hvor de 

skal bo hos en fransk familie og følge undervisningen på den franske skole. 

C-studieretning 

Vi har igennem et stykke tid forsøgt at starte et samarbejde op med et irsk gymnasium (St. Mary’s College i 

Galway), og det ser nu ud til at vi har fået hul igennem og håber at det kan udvikle sig til en aftale om 

samarbejde og udveksling. 

 

D-studieretning (E-studieretning) 



Udveksling med George C. Marshall High School i Washington D.C. Udvekslingen har tidligere 

ligget i B-båndet, men er nu blevet flyttet til D-retningen. I skoleåret 2013-2014 rejser 2e til 

Washington i uge 15 2014.  

 

 

M-studieretning 

Vi arbejder i øjeblikket på at skabe en kontakt i Egypten.  

X-studieretning 

Vi har en samarbejdsaftale med Sudurnes Gymnasium på Island, hvor fokus fra vores side vil være på 

naturvidenskab, mens islændingene fokuserer på den sproglige del(dansk). I skoleåret 2013-2014 vil 2x tage 

på studierejse til Island i uge 15 2014.  

U-studieretning:  

 I U-båndet har vi en fast udvekslingskontakt til en skole i Washington i USA (Walt Whitman), som vi 

besøger hvert år med klassen 2u, ligesom amerikanerne kommer på genbesøg. Ud over udvekslingen 

indeholder turen til USA et ophold i New York på 3 dage. I dette skoleår rejser 2u til USA i uge 15 2014, 

mens 3u vil få besøg af elever fra Walt Whitman i november måned 2013.   

W-studieretningen: 

Biotekstudieretningen starter et samarbejde op med vores partnerskole i Berlin i efteråret 2013. Det er 

klassen 2w, der rejser 3 dage til Berlin. 

Ny studieretning med kinesiske områdestudier:  

Nørre G har nu fået en samarbejdsskole i nærheden af Beijing. I dette skoleår tager 2k til Kina i foråret 2014, 

hvor de besøger skolen. Der er ikke planlagt et genbesøg i Danmark.  

 

Lærerudveksling: Vi har planlagt, at 2 af Nørre G’s lærere i dette skoleår skal 2 uger til Kina, hvor de  skal 

indgå i undervisningen på vores partnerskole. 

Duborgskolen i Flensborg med tyskfaget 

Duborgskolen i Flensborg. Samarbejdet er forankret i tyskfaget i 2d, som i løbet af efteråret 2013 

tager 3 dage til Flensborg og tilsvarende får besøg af den tyske skole i tre dage i begyndelsen af 

september 2013.. Samarbejdet tager udgangspunkt i temaet: Grænseland.  

Comeniusprojekt 

Comeniusprojekt med en tyrkisk, rumænsk og polsk skole om emnet: Sprog og satire. Samarbejdet 

er forankret i den kommende 3d med Jens Dybkjær som tovholder. Det første møde i projektet er 

oktober 2013. 

 


