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På Metis videregående skole i Bergen er to 
seksjonsledere i full sving med å teste ut 
ny teknologi i klasserommet, deriblant 
e-bok.

Med appen «Book Creator» kan du lage 
din egen e-bok på iPad, hvor du enkelt kan 
sette sammen tekst, foto, film, illustra-
sjoner, lyd. 

Ny teknologi, bedre læring
– I realfagene foregår mye av undervis-
ningen som forsøk etterfulgt av skriftlige 
rapporter. Dette rokker vi litt ved nå. Vi 
bruker gjerne iPad for å filme forsøk i lab 
og følger opp med film eller e-bok i stedet 

for tradisjonelle, skriftlige rapporter, for-
teller Monica Amundsen. 

Hun er lektor i kjemi og skolens seksjons-
leder for realfag. Hennes elever får teste 
litt ulike rapporteringsformer. 

– Mange elever omfavner ny teknologi. 
Det er tydelig at de lærer bedre på denne 
måten. Og dette er ikke noe vi kan komme 
utenom i alle fall. Den nye teknologien er 
jo her, sier Amundsen. 

Forstår og husker bedre
– I stedet for tradisjonelle rapporter, laget 
vi e-bok. Vi filmet lab-forsøkene og sup-

plerte med bilder, illustrasjoner, musikk 
og tekst, forklarer Eirin Edinsen, som ble 
uteksaminert fra Metis vgs. i vår.

I mars var hun en uke i York, med Amund-
sens kjemiklasse. På forhånd hadde de 
begynt å jobbe litt med e-bok. Først i møte 
med de britiske lærerstudentene tok dette 
virkelig av.

– Å lage e-bok handler ikke om å klippe 
og lime fra nett, som ofte skjer med 
power point. I stedet lager du ditt eget, 
personlige opplegg på stedet. Det gjør også 
at stoffet blir lettere å forstå. Jeg opplevde 
å lære bedre, forteller Edinsen.

Hvordan kan man bruke moderne teknologi for å heve 
kvaliteten i lærer utdanningen og skoleundervisningen? 
Høgskolen i Bergen og Metis videre gående skole er med  
i et stort Erasmus+ partnerskap som leter etter svar.
TEKST OG FOTO: RUNO ISAKSEN
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PERSONLIG ARBEID: – E-bok  
er en super måte å lære på. 

Stoffet sitter så godt etterpå. 
Det blir ditt personlige arbeid, 

sier Eirin Edinsen (t.h.), sammen 
med Marie Dahl (t.v.) og Marte 

Augestad. 
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Internasjonalt samarbeid  
i skole og opplæring
Senter for internasjonalisering av utdan-
ning (SIU) gir ut SIU-magasinet for grunn-
opplæringen én gang i året. Magasinet 
skal bidra til økt kunnskap om interna-
sjonalisering og internasjonalt samarbeid 
i norsk skole og opplæring, samt nasjo-
nale og internasjonale trender. 

Tre at ti norske ungdommer makter aldri 
å gjennomføre videregående opplæring. 
Fjell kommune setter nå inn innsatsen 
allerede i barnehagen. Les mer om Fjells 
europeiske samarbeid side 14.

Charlottenlund videregående skole har 
klart å halvere frafallet på bygg- og 
 anleggsteknikk ved å legge inn to timer 
med obligatorisk trening i uka. Flere 
vellykkede metoder blir nå dokumentert 
i et internasjonalt skolesamarbeid finan-
siert av Erasmus+. Les mer på side 10.

Et år i utlandet på videregående opp-
læring gjør deg bedre i fremmedspråk, 
mer voksen og selvstendig, og øker din 
forståelse for andre kulturer, ifølge en  
ny undersøkelse. Se side 6. 

Hvordan kan man bruke moderne tekno-
logi for å heve kvaliteten i lærerutdan-
ningen og skoleundervisningen? Høg-
skolen i Bergen og Metis videregående 
skole leter etter svar. Mer på side 3.

Dette er blant sakene som vi presenterer 
i dette nummeret. De fleste prosjektene 
vi omtaler er støttet av Erasmus+, EUs 
program for utdanning, opplæring, ung-
dom og idrett 2014-2020. Programmet 
retter seg mot alle utdanningsnivåer. 
Norge deltar fullt og helt i Erasmus+.

Ved å formidle resultater fra interna-
sjonale samarbeidsprosjekter, ønsker  
SIU også å inspirere flere aktører innen 
grunnopplæringen til å starte interna-
sjonalt samarbeid. Utbyttet er stort, 
 melder de som deltar. 

03 Nye apper gir bedre læring
 Hvordan kan man bruke moderne teknologi  
 for å heve kvaliteten i lærerutdanningen  
 og skoleundervisningen?

06 Elever på utveksling: – Vi blir bedre  
 i språk og mer selvstendige
 Et år i utlandet gjør deg bedre i fremmed- 
 språk, mer voksen og selvstendig, og øker  
 din  forståelse for andre kulturer. 

08 Millioner til jobbrettet utdanning i sør
 En ny støtteordning finansiert av  
 Utenriksdepartementet skal styrke fag-  
 og yrkes opplæringen i utviklingsland.

09 Norsk-tysk samarbeid innen  
 elektrofag
 Hvert år får 16 elever fra tre videregående  
 skoler i Norge ha praksisopphold hos  
 industrikjempen Liebherr i Tyskland. 

10 Samler suksesshistorier som  
 hindrer frafall
 Skoler i seks land deler erfaringer og  
 kunnskap om hvordan de kan få flere elever  
 til å fullføre videregående opplæring.

12 Medisinen er: Inkludering og positive  
 fremtidsbilder
 Hvordan håndtere kontroversielle temaer  
 klasserommet? Hvilke metoder kan tas  
 i bruk for å unngå å forsterke stereotypier  
 og spenninger mellom elever? 

14  Kunsten å oppmuntre til evig  
 nysgjerrighet og læring
 Tre at ti norske ungdommer makter aldri  
 å gjennomføre videregående opplæring.  
 Fjell kommune setter inn innsatsen  
 allerede i barnehagen.

16 Gratis hjelp i språkundervisningen
 Kunne du tenke deg å få en fransk  
 eller spansk lærerassistent inn  
 i undervisningen, helt gratis? 

17 Hvordan gjøre lærerutdanningen  
 mer  internasjonal?
 – Fremtidige lærere vil ha stor nytte  
 av førstehånds kjennskap til en annen    
 skolehverdag og lærerutdanning enn  
 den norske, sier kunnskapsminister  
 T orbjørn Røe Isaksen. 

18 Læretid i utlandet gjør yrkesfagene  
 mer attraktive 
 I Irland, Portugal, Hellas og Danmark  
 blir lærlinger fra Troms kjent med andre   
 arbeidsforhold, metoder og holdninger til 
 faget enn de er vant med hjemmefra.

20 Til Frankrike for å ta videregående 
 Unikt sosialt miljø blant norske elever  
 i Lyon. Med et fransk vitnemål har de  
 et veldig godt ståsted samme hva de  
 måtte satse på videre i livet.

21 Biblioteket åpner seg for flyktninger 
 Bergen offentlige bibliotek tilbyr språkkafé  
 for flyktninger og laptop-klubber for    
 pensjonister.

22 Fremtidens fredsmeklere
 Elever fra Norge og Makedonia har det  
 siste  året deltatt i et felles meklings -  
 prosjekt.



– Når jeg ser over tidligere e-bøker jeg har 
laget, skjønner jeg alt kjapt og umiddel-
bart. Filmsnutter viser helt fysisk hvordan 
stoffer skifter farge i eksperimenter på  
lab. Og jeg føler meg stolt over det jeg har 
gjort, legger hun til. 

Tester ut i York
At Metis vgs. ble invitert inn i dette store 
europeiske partnerskapet, skyldes Anbjørg 
Igland. Hun er engelsklektor og seksjons-
leder for språkfag. På en studietur til 
 universitetet i York ble hun kjent med dr. 
Amanda Naylor, som underviser i engelsk 
lyrikk. 

Dette førte snart til at Igland tok med en-
gelskelevene sine til York, hvor de fikk 
undervisning av Naylors lærerstudenter. 

– Dette samarbeidet har vi videreført i 
dette partnerskapet. Naylors lærerstuden-
ter tester ut ulike mobile læringsverktøy 
på våre elever, som elevene i sin tur lærer 
å bruke. Samtidig får våre elever bruke 
engelsk i praksis, i egne presentasjoner 
underveis og rapporter i etterkant. Det er 
veldig lærerikt, sier Igland.

Personlig og kreativ
Hennes engelskelever har brukt Book 
 Creator og andre apper til å presentere 
ulike emner. Det siste prosjektet var å lage 
e-Poetry.

– E-Poetry er en dynamisk og kreativ måte 
å jobbe med lyrikk på. Vi tok utgangspunkt 
i Shakespares sonetter, men elevene  bruker 
egen kreativitet til å utvikle dem videre 
og gjerne også gjendikte dem til norsk, 
forteller Igland.

Marte Augestad og Marie Dahl går siste 
året på Metis vgs. Også de var i York en 
uke i mars, med Anbjørg Iglands engelsk-
klasse. De legger vekt på at læringen setter 
seg mye bedre når de jobber med e-bok, 
som de regner som en personlig og krea-
tiv måte å lære og formidle på.

I York jobbet de mye med Shakespeares 
sonetter. En av oppgavene handlet om  
å knytte sonettene til Shakespeares tid 
(1564-1616), og inkludere blant annet 
 arkitektur.

– Min gruppe møtte en prest i en kirke 
som hadde mye å fortelle om blant annet 
kirkearkitektur på den tiden. Vi filmet 
ham og puttet deler av det inn i e-boken. 
Det fungerte kjempebra, sier Marie Dahl.

Enkelt å bruke
Marte Augestads gruppe jobbet med å 
gjendikte og modernisere to sonetter.

– I begynnelsen brukte vi bare tekst og 
bilder, som i en vanlig powerpoint. Men 
de engelske lærerstudentene oppfordret 
oss til å teste  
ut mulighetene 
og bruke film 
og lyd også. Vi 
ble fort bedre, 
og selve verk-
tøyet er supe-
renkelt å 
bruke. Gøy og 
kreativt, sier 
Augestad.

Alle tre er sikre på at de vil bruke e-bok 
og andre mobile verktøyer videre fram-
over. 

– Det er så lett å gå rundt med iPad, ta 
bilder, gjøre intervjuer, lage filmsnutter. 
En veldig positiv læringsopplevelse, sier 
Augestad. 

Motivasjon som smitter
Sommeren 2017 er dette Erasmus+ part-
nerskapet over. I månedene framover skal 
ulike verktøy testes ut i klasserommet. 

Et online-kurs er under utvikling, en 
guide i bruk av ny teknologi i undervis-
ningen. Kurset er først og fremst myntet 
på lærerstudenter, men kan også tas av 
lærere. Det kommer til å ligge gratis på 
nett. 

– Samarbeidet er utrolig inspirerende for 
oss lærere også. Vi får lære mye nytt og 
komme oss litt bort fra tradisjonell klasse-
romsundervisning. At vi lærere er ekstra 
motiverte, smitter over på elevene våre, er 
Iglands erfaring.

– Å være i et internasjonalt miljø og få 
utvikle et nettverk med kolleger fra ulike 
kulturer, er en berikelse i seg selv, legger 
hun til.

Alt dette nye er et supplement, understre-
ker Igland. Det er slett ikke sånn at all 
eldre metodikk skal bort.

– Vi har alle våre individuelle favoritt-
måter å lære på. Nå kan vi lærere lettere 
differensiere mellom ulike læringsstiler 
hos elevene. Det er helt tydelig at mange 
elever lærer bedre når de kan gå ut av 
klasserommet, gjøre feltarbeid og inter-
vjuer, gjøre hele arbeidet på stedet, sier 
Igland. 

Aktiv og kreativ læring
Også Høgskolen i Bergen (HiB) er med i 
partnerskapet.

– Målet vårt er å vise lærerstudentene hva 
slags teknologiske muligheter som finnes, 
og inspirere dem. Vi håper at de tar med 
seg noe av dette ut i skolen når de selv blir 
lærere, sier Hege Emma Rimmereide.

Rimmereide er førstelektor ved engelsk-
seksjonen på lærerutdanningen ved HiB. 
Hun skryter av de europeiske partnerne, 
som har god kompetanse på bruk av digi-
tale hjelpemidler i undervisningen.

– Vi lærer mye nytt nå, og tester ut nye 
programmer og apper i undervisningen. 

Målet er å legge til rette for bedre læring 
for den enkelte lærerstudent – og i neste 
omgang for elevene, sier Rimmereide. 

– En app som «Book Creator» gjør lærin-
gen direkte, kreativ og aktiv.

Må være nyttig
– Norsk skole satser på å få opp kompe-
tansen i grunnleggende ferdigheter, inklu-
dert IKT-ferdigheter. Og det trengs. Dette 
partnerskapet kan helt klart være et 
 bidrag, mener Rimmereide. 

Hun viser til undersøkelser som viser at 
norsk skole i liten grad tar i bruk digitale 
verktøy.

– Spørsmålet er: Hvordan skal lærerne 

Også Marte Augestad er fristet til å studere 
i utlandet. Kanskje England eller New 
Zealand. Eller kanskje blir det Norge.

LÆRER BEDRE: – Det er helt tydelig at mange elever lærer bedre når de kan gå ut 
av klasserommet og gjøre hele arbeidet på stedet, sier Anbjørg Igland (i midten), 
flankert av Monica Amundsen (t.v.) og Hege Emma Rimmereide (t.h.). 

« Stoffet blir 
lettere å 
forstå. Jeg 
opplever å 
lære bedre»
EIRIN EDINSEN

Erasmus+ er EUs program for 
 utdanning, opplæring,  ungdom og 
idrett for  perioden 2014-2020. 
 Programmet retter seg mot alle 
 utdanningsnivåer.

For mer informasjon og 
 søknads skjema:
SIU.NO/ERASMUSPLUSS

komme i gang og ta dette i bruk? For det 
må jo være relevant og nyttig. Enhver lærer 
må finne de verktøyene som passer best. 
Det tekniske må ikke bli for avansert. Det 
pedagogiske er det aller viktigste.

Vil studere utenlands
Eirin Edinsen har lært mye engelsk fag-
språk også, blant annet ved å filme de 
engelske lærerstudentene på lab. 

– Jeg ble egentlig veldig interessert i  
å studere i England, sier Edinsen. Hun var 
ferdig på Metis vgs. i vår og har nå kom-
met inn på medisinstudiet på Københavns 
universitet.  

– Jeg har bestemt meg for å studere i Eng-
land, sier Marie Dahl.
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FAKTA

 ∙ «Mobilising and Transforming Teacher 
Education Pedagogies» er et treårig 
Erasmus+ strategisk partnerskap 
med partnere i flere europeiske land, 
koordinert av Universitetet i Hull, 
England.

 ∙ Høgskolen i Bergen ved lærerutdan-
ningen og Metis videregående skole 
deltar på norsk side.

 ∙ Prosjektet skal lede fram til fire «main 
outputs»: En verktøykasse for lærer-
utdannere, et digitalt kurs for lærer-
utdannnere og lærere, flere e-bøker 
for å illustrere god praksis, samt 
akademiske presentasjoner, artikler 
og utstillinger. 



Et år i utlandet gjør deg bedre i fremmed-
språk, mer voksen og selvstendig, og øker 
din forståelse for andre kulturer. Det me-
ner et stort flertall av elever i videregående 
skole som selv har vært på utveksling.

– Jeg er den beste versjonen av meg akku-
rat nå, sier 18-åringen Magnus Sommer fra 
Bergen. Han er akkurat kommet hjem 
etter å ha tilbrakt et skoleår i League City, 
en forstad til Houston i Texas, USA.

– Du lærer så mye om deg selv, om hva 
du er. Jeg pleier å si at du blir deg selv mer 
når du er på utveksling enn det du var før 
du reiste. Du blir den personen som alltid 
har vært inni deg, men som ikke har kom-
met ut. Jeg tror det kun er utvekslings-
elever som får den opplevelsen så tidlig.

Så fornøyd var Magnus med oppholdet at 
han uten å nøle oppfordrer andre til  
å gjøre det samme. Og han er ikke alene 
om det. I en spørreundersøkelse i regi av 
Senter for internasjonalisering av utdan-
ning (SIU), svarer de aller fleste utveks-
lingselevene at de er fornøyde med opp-
holdet – ni av ti sier at de «absolutt» eller 
«trolig» ville anbefalt andre å dra på ut-
veksling.

Flere grunner til å reise
Undersøkelsen ble gjennomført blant alle 
elever i 2. klasse på videregående som var 
på ettårig utveksling med støtte fra Låne-
kassen i skoleåret 2015–2016. Til sammen 
var nesten 1900 norske elever på uten-
landsopphold i 35 ulike land. For at elev-

ene skal ha rett til støtte fra Lånekassen, 
må organisasjonen som organiserer ut-
vekslingen være godkjent av SIU.

– Du skjønner ikke hva det går ut på før 
du sitter på flyet, før du lander. Du er 
 nervøs, spent, lei deg, men også glad. Vel-
dig blandede følelser, sier Magnus. 

Allerede i 9. klasse bestemte han seg for 
at han ville til USA på utveksling. Han har 
alltid vært fascinert av amerikansk kultur, 
liker å snakke engelsk, liker å reise. Dess-
uten har han spilt amerikansk fotball i 
flere år. Å komme til en skole hvor han 
kunne dyrke den interessen videre, var 
svært viktig for ham.

Spørreundersøkelsen viser at de fleste som 
drar på utveksling gjør det for å oppleve 
en annen kultur og for å lære eller bli 
flinkere i et fremmedspråk.

– Noen reiser til forholdsvis eksotiske 
steder i Sør-Amerika, Afrika eller Asia, 
men det store flertallet velger Europa eller 
Nord-Amerika, forteller seniorrådgiver 
Stig Helge Pedersen i SIU. Han har ko-
ordinert arbeidet med undersøkelsen i 
samarbeid med analyseselskapet Ideas2-
Evidence, som har gjennomført spørre-
undersøkelsen og skrevet rapporten.

– USA får godt over halvparten av utveks-
lingselevene, mens Storbritannia får en 
firedel. Andre engelskspråklige land som 
Australia, Canada og New Zealand ligger 
også høyt på listen, sier Pedersen.

Et stort flertall er fornøyde
Og for en klar majoritet av elevene har 
utenlandsoppholdet levd opp til forvent-

ningene. 88 prosent mener at oppholdet 
har gjort dem bedre i fremmedspråk. 87 
prosent mener at de er blitt mer selvsten-
dige eller voksne, og 83 prosent mener  
at oppholdet har økt deres forståelse for 
andre kulturer, sammenlignet med om de 
hadde tilbrakt skoleåret i Norge.

– Her ser vi noen interessante geografiske 
variasjoner i svarene fra elevene. De som 
har vært i Asia, svarer i enda større grad 
enn de andre at de har fått et slikt positivt 
utbytte av utenlandsoppholdet. For eksem-
pel sier de alle som én at oppholdet har 
gitt dem økt forståelse for andre kulturer. 
Det er nærliggende å anta at de som velger 
Asia er spesielt interessert i landet de 
 reiser til og motivert for å dra akkurat  
dit, mener Pedersen.

Forholdet til vertsfamilien
De aller fleste elevene bor hos en vertsfa-
milie under utenlandsoppholdet. I under-
søkelsen ble de blant annet spurt om de 
fysiske boforholdene og hvor godt de kom 
overens med vertsfamilien. Alt i alt er de 
fleste ganske fornøyde, og tre av fire svarer 
at de ønsker å holde kontakten med verts-
familien når oppholdet er over. 

Dessverre er det også noen som har hatt 
negative erfaringer. Én av ti oppgir at de 
er misfornøyde med oppholdet hos verts-
familien. Mange av disse opplever dessu-
ten at de ikke får god nok hjelp av organi-
sasjonen som har organisert utvekslingen.

– Det er mange grunner til at elever kan 
oppleve situasjonen hos vertsfamilien som 
problematisk, og i de fleste tilfeller ordner 
organisasjonene dette på en grei måte. For 
eksempel ved at elevene får tilbud om å 
bytte vertsfamilie, sier avdelingsdirektør 
Siv Andersen i SIU. 

– Hvis vi ser at en organisasjon har gjen-
tatte tilfeller av misfornøyde elever, vil vi 
følge den opp enda tettere for å sikre at 
den har gode rutiner for å skaffe vertsfa-
milier og for å håndtere problematiske 
situasjoner. Det er et krav i forskriften om 
godkjenning at organisasjonene skal ha 
rutiner på dette. Hvis de ikke har det, kan 

– Vi blir bedre i språk og mer 
selvstendige 

COUNTRY: – Nå har jeg to hjem, 
sier Magnus Sommer (18) etter 
å ha vært ett år på utveksling  
i Texas. Her på konsert med  
sin vertssøster Hannah.  
(Foto: Privat)

det være grunnlag for å trekke godkjen-
ningen, sier Andersen.

Fikk hjelp til å bytte
Magnus Sommer var en av dem som opp-
levde at forholdet til vertsfamilien etter 
hvert ble vanskelig. 

– Det skjedde en dum utvikling i familien 
som gjorde at de etter hvert fikk nok med 
seg selv. Jeg følte at jeg ble dyttet litt ut og 
var ikke helt komfortabel der lenger. I 
sånne situasjoner må du gjøre det som er 
best for deg selv for å få et godt opphold. 
Så jeg valgte å flytte ut.

Magnus kontaktet sin utvekslingsorgani-
sasjon og fikk hjelp til å bytte familie. Det 
endte med at han fikk flytte inn hos fami-
lien til hans beste venn – en familie han 
trivdes svært godt i, og som allerede har 
planlagt å besøke ham i Norge neste som-
mer.

Og Magnus selv er langt fra ferdig med 
USA. Dette året er han tilbake i Bergen for 
å fullføre videregående, men planen for 
neste år er klar:

– Da skal jeg studere medisin i Texas!

FORNØYD: Selv om det oppsto noen 
 komplikasjoner underveis i USA- 
oppholdet, nøler ikke Magnus med å 
anbefale andre å reise på utveksling. 

Ni av ti norske utvekslingselever ville anbefalt andre 
å ta et skoleår i utlandet, viser en ny undersøkelse.
TEKST OG FOTO: ANDREAS KJELDSBERG PIHL
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OM UNDERSØKELSEN

 ∙ Spørreundersøkelsen er utført av 
Ideas 2Evidence på oppdrag fra  
Senter for internasjonalisering av 
utdanning (SIU). Det er første gang  
SIU har gjennomført en slik under-
søkelse blant utvekslingselever. 

 ∙ Planen er å gjennomføre en tilsvar-
ende undersøkelse i skoleåret  
2017–18. I tillegg skal SIU kartlegge 
elevenes oppfatninger flere år etter 
utenlandsoppholdet.

ELEVER PÅ UTENLANDSOPPHOLD

 ∙ Hvert år tar omkring 2000 vg2-elever 
et skoleår i utlandet. Antallet har gått 
noe ned de siste to årene.

 ∙ Elevene reiser til 35 ulike land. 
 Stor britannia og USA er klart mest 
populære.

 ∙ Tre av fire som reiser ut, er jenter.

 ∙ En del elever reiser i regi av skolen, 
men flertallet reiser i regi av en ideell 
eller kommersiell organisasjon. 

 ∙ Det er 14 godkjente utvekslings-
organis asjoner i Norge.



En ny støtteordning finansiert  
av Utenriksdepartementet skal  
styrke fag- og yrkesopplæringen  
i utvik lingsland. 

TEKST: ANDREAS KJELDSBERG PIHL

Målet er å gi ungdom  kvalifikasjoner som 
gjør dem  attraktive i arbeidsmarkedet  eller 
setter dem i stand til å skape sin egen 
 arbeidsplas

Med en ramme på opptil 500 millioner 
kroner over fem år er tiltaket en betydelig 
satsning som involverer både utdannings-
miljøer og norsk næringsliv med interes-
ser i utviklingsland. Ordningen ble lansert 
i september med en innledende utlysning 
av prosjektmidler og en skisseutlysning.

Utlysningene blir forvaltet av SIU i nært 
samarbeid med Norad.

Motvirke arbeidsledighet blant unge
– Den viktigste veien ut av fattigdom går 
gjennom utdanning og jobbskaping. Vi må 
arbeide målrettet for å sikre at de store 
ungdomskullene kan bli til nytte for sine 
land, sa statssekretær Tone Skogen i Uten-
riksdepartementet ved lanseringen.

– 1,8 milliarder ungdom er uten jobb eller 
i utdanning. For å holde tritt med økningen 
av nye arbeidstakere, trengs det ifølge 
 Verdensbanken 600 millioner nye jobber 
de neste ti årene. Utviklingsland trenger 
flere og mer levedyktige bedrifter, fastslo 
hun.

Internasjonale partnerskap
Den nye tilskuddsordningen, Building 
Skills for Jobs, er rettet mot norske 
 bedrifter, utdanningsinstitusjoner og or-
ganisasjoner som samarbeider med andre 
aktører – lokalt i mottakerlandene, inter-
nasjonalt og i Norge. Prosjekter på nivå 
tilsvarende videregående skole eller lavere 
nivå kan få støtte, så lenge det dreier seg 
om å styrke fag- og yrkesopplæring.

Prosjekter knyttet til et av de tolv fokus-
landene for norsk bistand vil stå først i 
køen når prosjektmidlene skal deles ut, 
men prosjekter i andre samarbeidsland 
kan også få støtte. Programmet prioriterer 
prosjekter innenfor sektorene energi, IKT, 
landbruk, fisk og marine ressurser samt 
maritim sektor.

Fokuslandene er fordelt på to kategorier. 
Den første gruppen er sårbare stater, der 
stabilisering og fredsbygging står sentralt 

sammen med sosial og økonomisk utvik-
ling: Afghanistan, Haiti, Mali, Palestina, 
Somalia og Sør-Sudan. Den andre gruppen 
er land i utvikling, der vekten i økende 
grad legges på næringsliv, ressurs- og inn-
tektsforvaltning: Etiopia, Malawi, Mosam-
bik, Myanmar, Nepal og Tanzania.

Hovedutlysning neste år
– Den første utlysningen var myntet på de 
som allerede har et etablert samarbeid 
med partnere i aktuelle mottakerland og 
kan starte opp prosjekter i løpet av våren 
2017. I tillegg har vi bedt de som ikke er 
kommet like langt i planleggingen, om  
å levere idéskisser til mulige fremtidige 
prosjekter, sier avdelingsdirektør Ragnhild 
Tungesvik i SIU.

– Erfaringene vi får fra denne første ut-
lysningen vil vi bruke når vi skal utforme 
detaljene i hovedutlysningen, som vil 
komme i 2017, fortsetter hun.

Frist for å levere idéskisser til fremtidige prosjekter 
er 30. november. LES MER PÅ SIU.NO/SKILLS

Hvert år får 16 elever fra tre videre-
gående skoler i Norge ha praksis-
opphold hos industrikjempen 
 Liebherr i Tyskland, støttet av  
«Gjør det»-programmet. 

TEKST OG FOTO: PETER KLASSON

– En svært nyttig avtale som alle parter 
nyter godt av, sier Walter Ferstl, opplærings-
ansvarlig hos Liebherr.

Kempten er en middels stor tysk by sør-
vest for München. Når SIU er på besøk, 
jobber seks norske elever i Liebherrs 
 avdeling for elektro- og automasjonsopp-
læring.

Lærevillige elever
– Vi får opplæring på lik linje med de tyske 
lærlingene, forklarer 16 år gamle Anders 
Sanderøed. Han går tredje året på auto-
masjonslinja ved Strinda videregående 
skole i Trondheim.

I dag jobber han sammen med den tyske 
lærlingen Leina Weiss om å koble sensorer 
og termostater på en maskin ved et samle-
bånd. Anders og hans klassekamerater skal 
være i Tyskland i fire uker.

I bakgrunnen følger opplæringsansvarlig 
Walter Ferstl med. Han er svært fornøyd 
med de norske elevene som han har i 
praksis.

– De er hyggelige, lærevillige og tar ting 
raskt, sier Ferstl, som har oppsyn med 
avdelingen hvor 30 lærlinger er i sving. 
Liebherr Group er et stort internasjonalt 
konsern med over 40.000 ansatte i flere 
land.

Utveksling øker kompetanse
Liebherr engasjerer seg i utvekslingsavta-
ler med norske videregående skoler for å 
øke faglig og kulturell kompetanse hos 
egne medarbeidere.

– Vi produserer et bredt spekter av indus-
trielt utstyr, fra gravemaskiner og kraner 
til avanserte elektroniske komponenter til 
fly og hurtigtog. Dette selges over hele 
verden. Det betyr at våre medarbeidere må 

være forberedt på å reise ut på internasjo-
nale oppdrag for service og vedlikehold, 
forklarer Ferstl.

– Derfor har vi også innført obligatorisk 
praksisopphold utenlands for våre egne 
lærlinger, slik at spesielt de nye og unge 
medarbeiderne får internasjonal erfaring 
allerede i læretiden.

Det er over ti år siden de første norske 
elevene kom til Kempten for å ta del i 
Liebherr sitt opplæringsprogram. Om lag 
hundre norske elever har hatt praksis  
der i perioden. I samme periode har like 
mange Liebherr-lærlinger gjestet Norge.

Konkrete oppgaver
Ute i verkstedhallen jobber de norske 
elevene videre. Walter Ferstl forteller om 
en entusiastisk gjeng.

– Allerede første dagen ble de norske elev-
ene satt sammen to og to med tyske lær-
linger, og fikk konkrete oppgaver å løse. 
De gikk løs på oppgavene med stor entu-
siasme. Vennskapsbånd blir knyttet, og det 
gjør samarbeidet lettere.

Millioner til jobbrettet  
utdanning i sør

Norsk-tysk samarbeid 
innen elektrofag

SAMARBEID: Anders Sanderøed fra Trondheim 
 samarbeider med tyske Leina Weiss på Liebherr sin 
opplæringsavdeling i Kempten.

ELEKTRIKERE: På Dogodogo multitraining Center i 
Banju, Tanzania, får fattige ungdommer en toårig 
yrkesutdanning som forbereder dem på arbeidslivet.  
(Foto: Marit Hverven / Norad / CC BY)
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For tre år siden klarte Charlot-
tenlund videregående skole i 
Trondheim å halvere frafallet 
på linjen for bygg- og anleggs-
teknikk ved å legge inn to timer 
med obligatorisk trening på 
timeplanen. Intervalltren ing, 
styrketrening og søkelys på 
ergonomi og ernæring ga flere 
positive resultater – elevene 
kom i form og fikk mer over-
skudd, og klassemiljøet ble 
bedre.

I det nordlige Nederland sam-
arbeider skole senteret Noord-
erpoort med fotballklubben  
FC Groningen om et aktivitets-
opplegg for ungdom som sliter 
med skole motivasjonen. Gjen-
nom møter med idrettsutø-

mer praksis og mindre skole, 
forteller Hunstad.

– I Nederland er de flinke til å 
få elever med spesielle behov 
ut i arbeid. Og de har god sta-
tistikk som vi skal se nærmere 
på, fortsetter hun.

Danskene har funnet at fag-
språket kan være en hindring, 
og skolerer nye lærere i å bruke 
et språk som elevene forstår.

– Sitter du noen uker på sko-
lebenken uten helt å forstå hva 
læreren sier, er sjansen større 
for at du slutter. Vet du for ek-
sempel hva en skyvelære er for 
noe? Vi kan ikke forvente at 
alle skoleungdommer kjenner 
slike begreper.

Fotballsamarbeid  
til Trondheim
Lærere fra de ulike skolene har 
besøkt hverandre for å se nær-
mere arbeidet med å hindre 
frafall. Da to lærere fra Char-
lottenlund var i Noordpoort og 

så samarbeidet med fotball-
klubben på nært hold, fikk de 
ideen til å prøve det samme i 
Trondheim. Nå har skolen inn-
gått en samarbeidsavtale med 
den lokale klubben Ranheim.

Charlottenlund er langt fra 
noen nybegynner i Erasmus+- 
sammenheng. Skolen har alle-
rede gjennomført en rekke 
prosjekter, og frafallsprosjektet 
er bare ett av flere de holder på 
med nå.

– Internasjonalt arbeid er lære-
rikt og  inspirerende både for 
lærere og elever. Ikke bare 
 møter du andre kulturer,  

du får venner, lærer å forstå 
hva som skjer i landet du 
 besøker, innsikt i nye lære-
måter, teknikker og redskaper. 
Vi tror jo at vi er verdens navle, 
men så oppdager vi at ute i 
verden er de også kjempegode 
– kanskje til og med bedre enn 
oss, bemerker Hunstad.

Og skyvelære? Det er et verk-
tøy med bevegelige deler og en 
måleskala – en slags avansert 
linjal du kan bruke til å måle 
lengden på gjenstander, stør-
relsen på  åpninger og dybden 
på hull, alt med nøyaktighet på 
omkring en tidels millimeter.

Samler suksess historier        
          som hindrer frafall

PÅ STADION: Samarbeidet  
med fotballklubben 
Groningen gir skoletrøtte 
elever i Nederland ny 
energi og  selvtillit.  
(Foto: Charlottenlund 
 videregående skole)

STRØKENT: Lærlinger besøker et Volkswagen- verksted i Köln. 
(Foto: Charlottenlund videre gående skole)

Skoler i seks land deler erfaringer og 
kunnskap om hvordan de kan få flere 
elever til å fullføre videregående 
opplæring.
TEKST:  ANDREAS KJELDSBERG PIHL

Ferstl synes det er rørende å se dyktige 
ungdommer finne sammen og samarbeide 
så godt.

– Det gir håp å se at våre fremtidige kolle-
ger på Liebherr allerede har gode inter-
nasjonale samarbeidsvaner. De får økt 
selvtillit og selvinnsikt gjennom inter-
aksjon med de norske elevene, sier Ferstl.

– Vi satser på samarbeid med norske skoler 
i ti nye år, sier Walter Ferstl.

Liebherr får Erasmus+ midler fra SIU sitt 
søsterkontor i Tyskland for å sende sine 
lærlinger til norske bedrifter. Oppholdet 
for de norske lærlingene finansieres gjen-
nom «Gjør det»-programmet, som SIU 
administrerer.

FAKTA

 ∙ Gjør Det! er et mobilitetsprogram for 
fag- og yrkesopplæring rettet mot 
Tyskland.

 ∙ Hensikten er å gi norske lærlinger  
og elever et praksisopphold ved en 
relevant skole eller bedrift i Tyskland  
for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og 
kultur og styrke partnerskap mellom 
utdanningsinstitusjoner og næringsliv  
i Tyskland og Norge.

ANSVARLIG:  
Walter Ferstl  
er opplærings-
ansvarlig ved 
Liebherr.

– Nå samler vi og systemati-
serer denne kunnskapen. Vi 
gjennomgår forskning på fel-
tet, og vi kartlegger hva ulike 
lokale myndigheter gjør. I til-
legg ser vi på hva slags statis-
tikk som er tilgjengelig, og om 
vi kan klare å få frem statistikk 
som bedre og tydeligere viser 
omfanget av frafall i skolen.

Det forteller Anne Sophie 
Hunstad, som er avdelingsleder 
på Charlottenlund og har an-
svar for skolens internasjonale 
samarbeidsprosjekter. Hun 
beskriver hvordan alle skolene 
har noe å lære av hverandre:

Praksis, spesielle behov og 
vanskelig språk
– Islendingene er gode på kart-
legging, de undersøker hvor 
elevene står både faglig og so-
sialt når de starter på videre-
gående. I Tyskland er de gode 
på tradisjonell fagopplæring, 
samarbeidet mellom skole og 
bedrift. Der må du bli lærling 
før du får skoleplass, og de har 

vere, trening og arbeid på sta-
dion gir programmet Playing for 
success elevene fornyet energi 
og økt selvtillit.

Erfaringer fra seks land
Disse og andre vellykkede me-
toder blir nå dokumentert og 
spredt gjennom et internasjo-
nalt skolesamarbeid, et strate-
gisk partnerskap finansiert 
gjennom Erasmus+. Charlot-
tenlund sitter i førersetet for 
prosjektet, som foruten Noord-
erpoort inkluderer fire andre 
skoler, i Danmark, Finland, 
Island og Tyskland. Alle har 
arbeidet målrettet for å redu-
sere frafallet og gjort seg 
mange nyttige erfaringer un-
derveis.
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Et tenkt scenario, blant mange lignende 
scenarier som daglig utspiller seg i de tu-
sen norske klasserom. Hvordan håndtere 
slike kontroversielle temaer klasserom-
met? Hvilke metoder kan tas i bruk for å 
unngå å forsterke stereotypier eller spen-
ninger mellom elever?

Dette er blant temaene på årets Interna-
sjonaliseringskonferanse for grunnopplæ-
ringen (IKG16), som blir arrangert i Bergen 
8. – 9. november. 

Diskusjoner trengs
Blant innlederne på IKG16 er Solveig 
 Moldrheim, undervisningsleder i Rafto-
stiftelsen. Hun har i en årrekke tilbudt 
undervisning om demokrati og mennes-

kerettigheter for skoleklasser, samt kurs 
for lærere.

– Ikke unngå kontroversielle temaer. For 
det er akkurat når vi står midt oppi dilem-
maer og diskusjoner at vi føler demokra-
tiet, og utvikler oss. Ta rettsakene etter 
Utøya-terrorismen. Mange kjenner sinne, 
samtidig som vi klarer å tenke: Dette er et 
demokrati, han får en real rettssak.

– Den demokratiske ryggraden må vi 
jobbe med kontinuerlig. Slutter diskusjo-
nene, faller vi lett ned i udemokratisk 
tenkning, sier Moldrheim.

Plass til flere elever
Årlig tar hun og hennes kolleger på Rafto-

huset i Bergen imot 2500 elever, som vel-
ger mellom seks ulike temapakker. Kapa-
siteten er ikke sprengt, sier hun, og anslår 
at de kan klare opptil 4000 elever årlig.

Pedagogiske metoder er Raftostiftelsens 
særlige styrke, slik Moldrheim selv vur-
derer det. Ett begrep er særlig viktig her: 
Perspektivtakingsmetodikk. Elevene skal 
få erfaring med å ta ulike perspektiver og 
uttrykke seg uten å krenke andre. Det 
handler om å dyrke empati og gode debatt-
former.

– Vi jobber bevisst med å utvikle og utvide 
elevens perspektiver. Ved å dele ut spesi-
fikke roller før man ser en film, for ek-
sempel: «Du følger den personen nøye, du 

følger den». Rollespill er ekstremvarian-
ten, og gir veldig god og konkret læring 
for elevene.

Nå må læreren reagere!
For læreren er første bud: Skap en trygg 
klasseromssituasjon hvor det er lov å tenke 
høyt. 

Samtidig må læreren selv føle seg trygg i 
møte med også ekstreme synspunkter. Og 
da er vi tilbake til starten på denne artik-
kelen, med eleven som hevder at innvan-
drere slår konene sine.

– Når en elev uttrykker en slik type for-
dom, er det en negativ generalisering. Men 
den rommer også kimen til noe positivt, 
som man kan ta tak i. I eksempelet ligger 
det underforstått: Det er ikke bra å slå 
konene sine, påpeker Moldrheim.

Akkurat her kan læreren gå inn og møte 
elevene: «Så flott at du er opptatt av hvor-
dan menn behandler konene sine». Så kan 
man gå videre: Finnes det også nordmenn 
som slår konene sine? Finnes det innvan-
drere og nordmenn som ikke gjør det? 
Kan vi så være enige om to ting: At vi ikke 
er så kjappe med å generalisere? Og at det 
ikke er ok å slå konene sine?

– Det handler om å møte eleven på en 
inkluderende måte. I situasjonen må læ-
reren kjapt ivareta flere nivåer samtidig: 
eleven selv, enkelte elever som kanskje er 
berørt av hans uttalelse, andre elever som 
kanskje er moralsk indignert og tenker: 
Nå må læreren reagere! Inkludering og 
positive fremtidsbilder er noe av det aller 
viktigste i skolen, sier Moldrheim. 

Verdighet for alle
På IKG16 deltar hun i en samtale om un-
dervisning i demokrati og medborgerskap 

sammen med blant andre Felisa Tibbitts. 
Hun er lektor på Columbia-universitetet 
i New York og regnes som en nestor innen 
menneskerettighetsundervisning.

Tibbitts minner om at FN allerede i 2011 
påla verdens regjeringer et tydelig hoved-
ansvar for å tilby undervisning i mennes-
kerettigheter i det formelle utdannings-
systemet.

– Mange lærere bruker menneskerettig-
hetsrammeverket som utgangspunkt for  
å analysere tidsaktuelle og gjerne kontro-
versielle temaer. Sånn kan man åpne for 
diskusjoner og debatt samtidig som man 
beholder menneskerettighetslinsen på. 
Denne linsen handler om grunnleggende 
verdighet for alle, sier Tibbitts.

Ta tak i fremmedfrykten
– I Norge og andre europeiske land er den 
voksende fremmedfrykten et viktig tema 
å ta tak i, ikke minst islamfrykten, sier 
Tibbitts, og viser til den pågående debatten 
om burkini, særlig i Frankrike.

– Burkinidebattene viser at dette ikke er 
noe helt enkelt tema. Man kan betrakte 
det som et spørsmål om ytringsfrihet, noe 
det utvilsomt er. Men samtidig, på litt 
 lengre sikt, er det ennå mange temaer  
som trenger å bli debattert når det gjelder 
kvinners rettigheter i kulturer som syste-
matisk har begrenset kvinner valgmulig-
heter.  

– Når undervisningen tar opp slike sensi-
tive og kontroversielle temaer, må den 
samtidig tillate ulike meninger som inklu-
derer både her-og-nå-perspektivet og sam-
tidig mulige videre reformer i fremtiden, 
sier Tibbitts.

Vanskelig å snakke om
– Hva er de store tabuer og kontroverser 
i dagens norske klasserom?

– Det er veldig ulikt fra sted til sted, skole 
til skole og klasserom til klasserom. Det 
kan være hijab, homofili, fattigdom. Det 

Medisinen er:  

Inkludering og positive  fremtidsbilder

Internasjonaliseringskonferansen for   
grunnopplæringen (IKG) blir arrangert årlig, i november.  
Årets konferanse er i Bergen 8. – 9. november. 

DILEMMAER: – «Undervisning uten klare svar»  
er vårt motto. Elevene skal få gruble og erfare  
at det finnes dilemmaer. Hvor går for eksempel 
grensene mellom ytringsfrihet og retten til ikke  
å bli diskriminert, spør Solveig Moldrheim. 

Du er lærer. En elev rekker opp hånda og sier: «Innvandrermenn slår konene 
sine.» En nervøs stemning brer seg i klassen. Du vet at nå kreves det noe ekstra 
av deg, dette må du håndtere raskt og godt. Du åpner munnen og sier – hva?
TEKST OG FOTO: RUNO ISAKEN

kan være lurt for lærergruppen årlig å 
identifisere hvilke temaer som er vanske-
lig å snakke om, foreslår Moldrheim.

– Da er man litt i forkant om situasjonen 
blir opphetet. For det kreves forberedelser 
å legge til rette for god debatt.

Vi er demokratiske, vi
– Hvordan passer dagens klima med 
økende tendenser til nasjonalisme inn i 
dette bildet?

– Det er viktig at undervisningen ikke 
bygger opp om «vi» og «dem», men heller 
har en kritisk inngang til «vi» og «de an-
dre». Noen lærebøker bruker jo demokrati 
og menneskerettigheter på en nasjonsbyg-
gende måte, som noe vi har og de andre 
mangler. 

– Akkurat det tror jeg ikke fører fram til 
økte demokratiske ferdigheter, tvert imot. 
Vi må klare å tenke på demokrati og men-
neskerettigheter som noe universelt, sier 
Solveig Moldrheim.

REFLEKSJON: – Jo da, undervisning om 
menneskerettigheter skal gi basiskunn-
skap om det inter nasjonale rammeverket 
og FN. Men lærere bør gå mye lengre og 
åpne opp for kritisk refleksjon omkring 
sentrale verdier, sier Felisa Tibbitts.  
(Foto: Columbia University)
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Hvordan man kan motivere til læring i 
barnehagen – og derfra videre gjennom 
hele opplæringsløpet?

Det er et sentralt spørsmål i Fjell kom-
mune, som deltar i et Erasmus+ partner-
skap med barnehager i flere europeiske 
land. 

Spiller på barnets styrker
– Europeiske skoler og barnehager driver 
med utstrakt testing. Disse er tradisjonelle 
og objektive, de handler om hva du kan 
og ikke kan: lese, skrive, regne. Alt dette 
er viktig. Men testene tar lite hensyn til 
den enkeltes særlige evner og interesser, 
sier Anne Elisabeth Swensson.

Hun er pedagogisk konsulent hos skole-
sjefen i Fjell kommune utenfor Bergen. 
Hun er også koordinator for Erasmus+ 
partnerskapet «This is me under constru-
ction». 

– Vi ønsker å utvikle et nytt vurderings-
verkøy for barnehager i hele Europa. Et 
verktøy som ser hele barnet. Og vi ønsker 
å involvere skolene våre i fortsettelsen, sier 
Swensson.

Jobber med gode overganger
På Marihøna barnehage, på Hjelteryggen 
i Fjell kommune, skinner sola og barna er 
ute og leker. 

Daglig leder Trond Heggestad trekker fram 
to særlig viktige lærdommer fra ulikt eu-
ropeisk samarbeid over flere år, og som 
har gitt konkrete resultater i form av ny 
praksis: Bedre overganger mellom barne-
hage og skole. Og bedre vurderingsverktøy.

– Hele året har vi opplegg for å gjøre over-
gangen til skole best mulig. Hvert enkelt 
barn skal bli emosjonelt forberedt på  
å begynne på skolen. Vi besøker Hjelte-
ryggen skole flere ganger. Ofte spiser vi 
lunsj sammen med SFO. Vi bruker skolens 
gymsal og tilbringer mye tid på området 
deres, sier Heggestad.

De eldste barnehagebarna jobber i prosjekt 
med ting de lurer på om skolen, og kan-
skje bekymrer seg for. De utformer spørs-
mål. Så kommer skolens førsteklassinger 
på besøk.

– Barna lurer på alt mulig. Er rektor grei? 
Er lekser vanskelig? Får dere leke mye? Og 
førsteklassingene svarer. Dette opplegget 
fungerer veldig godt, sier Heggestad. 

Han ramser opp flere grep som han har 
tatt for å sikre bedre overgang til skolen, 
deriblant overgangssamtale mellom peda-
gogisk leder og SFO-lærer og kontaktlærer, 

hvor de går gjennom «hele barnet». Disse 
samtalene bygger på samtaler med fore-
satte – og barnet selv.

Gir mindre frafall
Forskning viser at gode overganger mel-
lom opplæringsnivåer kan hindre frafall i 
skolen. 

Erasmus+ partnerskapet bygger videre på 
tidligere europeisk samarbeid, som også 
har involvert skoler og som blant annet 
har handlet om kunsten å få til nettopp 
bedre overganger. Arbeidet har gitt helt 
konkrete resultater i Fjell kommune.

– Vi har utviklet systemer for å sikre gode 
overganger fra barnehage til skole, og mel-
lom de ulike skolenivåene. Dette er helt 
konkrete opplegg, med tidsfrister og tyde-
lig ansvar. Hvem gjør hva når? Dette er nå 
innført i alle våre barnehager og skoler, 
forteller Swensson.

Hvorvidt disse grepene vil føre til mindre 
frafall, er for tidlig å si. Men Swensson og 
hennes kolleger er forventningsfulle.

Ser barnets evner
I partnerskapet har partnerne kartlagt 
styrker i de ulike landene. Norge er særlig 
gode på foreldresamarbeid. Den islandske 
partneren, som koordinerer partnerskapet, 
har innført «Learning stories». 

Learning stories er en observasjonsmetode 

og et utviklingsverktøy i ett. Det handler 
om å observere barn i aktivitet, beskrive 
hva som skjer, hvordan læring skjer, læ-
ringsutbytte. Hva driver barnet egentlig 
på med? Hvordan samhandler hun med 
andre? Hvordan bruker hun sine kreative 
evner? Hva er hennes særlige styrker? 

– Det handler om å se hele barnet, dets 
interesser, evner og talenter – og hvordan 
de kan utvikle seg videre, nettopp ved å 
spille på deres særlige forutsetninger, for-

klarer Heggestad. Han har allerede begynt 
å innføre denne metoden på Marihøna.

Skolene skal med 
Anne Elisabeth Swensson viser til at barn 
er nysgjerrige av natur, elsker å leke, lære 
og utforske. Pedagogens oppgave blir å 
legge til rette for en opplæring som opp-
rettholder nysgjerrighet og lærelyst gjen-
nom hele utdanningsløpet, fra barnehage 
til grunnskole og videregående opplæring.

– Vi kommer til å søke om midler fra 
Erasmus+ til å videreutvikle samarbeidet 
og inkludere både ungdomsskoler og 
 videregående opplæring, sier Swensson.

Hun har tro på at barnehagesamarbeidet i 
seg selv kan bære gode frukter. 

– Vi jobber med konkrete tiltak som kan 
legge grunnlag for at barna vil være moti-
vert til å fortsette å lære. Da snakker jeg 
om slikt som tro på egne krefter, lære  
å takle motgang, samt sosial kompetanse 
og grunnleggende ferdigheter.

Gir entusiasme og inspirasjon
Erasmus+ partnerskapet innebærer også 
prosjektsamlinger rundt om hos de ulike 
europeiske partnerne. Heggestad er alltid 
med på reisene, og har med seg to ansatte. 
Dette rullerer, slik at ganske mange blir 
indirekte involvert, forteller han. 

– Internasjonalt samarbeid betyr også å 
oppleve og lære av andres praksis. Og vi 
får se vår egen virksomhet litt utenfra, noe 
som gir nyttig læring i seg selv. Og vi må 
kommunisere på engelsk, så det er læring 
på mange plan, sier Heggestad.

– Samarbeidet er enormt spennende og 
lærerikt. Det gir entusiasme og inspirasjon 
til videre arbeid. Vi spiller inn våre erfa-
ringer til kommunen, og knytter vårt 
 arbeid til noe større. Vi føler at vi er hel-
dige som får være med på alt dette.

Kunsten å oppmuntre til  
        evig nysgjerrighet og læring

INDIVIDUELL LÆRING: Trond Heggestad og Mariahøna  barnehage har innført flere tiltak  
for å legge til rette for både individuell læring og bedre overganger til skolen. 

SKRIVER BOKA: – Jeg gleder meg til fortsettelsen av dette samarbeidet, og til videre internasjonalt samarbeid. 
Jeg gleder meg til å lese slutten av denne boka, selv om det er vi som skriver boka, sier Trond Heggestad.

Tre at ti norske ungdommer makter aldri å gjennomføre videregående opplæring. 
Tallene har ligget stabilt i en årrekke, til tross for flere politiske initiativer.  
Fjell kommune setter nå inn innsatsen allerede i barnehagen.
TEKST OG FOTO: RUNO ISAKSEN
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«This is me under construction» er et 
Erasmus+ strategisk partnerskap hvor  
Fjell kommune deltar som partner 
sammen med kommunens offentlige 
barnehager. De øvrige partnerne er 
fra Island, Sverige og Belgia.

SIU.NO/ERASMUSPLUSS



Underviser du i spansk eller fransk? 
Kunne du tenke deg å få en fransk 
eller spansk lærerassistent inn  
i undervisningen, helt gratis?  
Amalie Skram videregående skole 
har svært gode erfaringer.

TEKST OG FOTO: RUNO ISAKSEN

Norske skoler kan få støtte for å være 
vertsskole for en språkassistent i enten 
fransk eller spansk. Ordningen gir norske 
elever muligheten til å høre fransk og 
spansk uttale fra lokale språkassistenter. 

Til uvurderlig hjelp
– Vi har store klasser, så en språkassistent 
er til uvurderlig hjelp. Elevene tvinges  
til å snakke fremmedspråk. Assistene 
kommer også inn med kreative ideer til 
undervisningen, noe våre lærere gladelig 
«stjeler», sier María José Sánchez Olsen.

Hun er avdelingsleder og internasjonal 
koordinator ved Amalie Skram vgs. i Bergen.

– Vår spanskassistent Felix har også masse 
ideer om filmer, musikk og bøker som er 
populære nå, legger hun til. 

Gøy og lærerikt
Amalie Skram vgs. har en fransk og en 
spansk assistent. De har tolv undervis-
ningstimer i uka og brukes mest til munt-
lige øvelser i små grupper: Tre-fire elever 
tas ut av klassen. I løpet av et par uker har 
alle elevene hatt samtale med assistenten.

Felix de Pablo Ochoa er inne i ni ulike 
spanskklasser, fordelt på tre studieår. Han 
er i avslutningsfasen på en mastergrad i 
anvendt lingvistikk, med fokus på spansk 
som fremmedspråk.

– Jeg prøver å kombinere muntlig under-
visning med fysiske innslag, gjerne spill 
og leker. Da vi jobbet med verbformen 
imperativ, hadde vi imperativleken, hvor 
elevene måtte de pønske ut kommandoer. 
Sitt på gulvet! Gå på biblioteket! Si navnet 
ditt! Det var gøy og lærerikt for dem.

Han merker at elevene gjør framskritt og 
blir tryggere på å snakke spansk. 

Gratis for skolen
Felix har stipend fra Spania som dekker 
livsoppholdet i Norge. For Amalie Skram 
vgs. som vertsskole er ordningen helt gra-
tis.

Sánchez Olsen forteller at alle involverte 
språklærere er veldig fornøyd med ord-
ningen og gjerne vil ha inn assistenter 
også neste skoleår.

– Jeg skulle ønske at denne ordningen ble 
bygget kraftig ut. Alle skoler i landet har 
jo språkundervisning og ville hatt stor 
nytte av å få inn en assistent. Jeg skulle 
også ønske at ordningen kunne åpne for 
tyske språkassistenter, sier hun. 

Lærerutdanningene har lavest  studentutveksling av alle utdanninger i Norge, viser SIU-undersøkelse.  
– Fremtidige lærere vil ha stor nytte av førstehånds kjennskap til en annen skolehverdag og lærerutdanning 
enn den norske, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

TEKST: RUNO ISAKSEN

tinget, en komité som hun ledet i årene 
2009-2013. 

Aasen mener at det bør ikke være så van-
skelig å legge reelt til rette for student-
utveksling nå som institusjonene utformer 
nye programplaner for en femårig grunn-
skolelærerutdanning.

– Kanskje kan det være lurt å se til NHH 
og BI, som gjør det bra på studentutveks-
ling. Der er det en innarbeidet forventing 
om at studentene faktisk reiser ut i et gitt 
semester. 

Skreddersydde opplegg med et begrenset 
antall utenlandske læresteder som man 
allerede har tett faglig samarbeid med, er 
en god vei å gå, sier Aasen.

Morgendagens lærere må ut
Dagens lærerstudenter er morgendagens 
lærere. For dem er det særlig viktig  

med et utvekslingsopphold utenlands, slik 
Marianne Aasen vurderer det. 

– Å bo og studere utenlands innebærer 
også å se seg selv og norsk skole i et speil. 
Du ser lettere hva som fungerer godt i 
Norge og hva som kan bli bedre, sier hun.

– Du får faglig input fra et bredere tilfang. 
Du får et internasjonalt perspektiv med i 
kofferten. Vi lever jo i en global, sammen-
vevd verden. Våre lærere skal  forberede 
barn og unge på et globalisert samfunn. 
Mange kommer til å jobbe i  internasjonale 
bedrifter, internasjonale utfordringer slår 
inn i Norge, kunnskap og teknologi er 
internasjonal og spres fort. I en slik situ-
asjon gir utvekslingsopphold i utlandet en 
egenverdi. 

– Skal man få alt dette under huden, bør 
man bo i et annet land, det rekker ikke 
med en kort ferietur, sier Aasen.

Gratis hjelp i språk-
undervisningen

Hvordan gjøre lærerutdanningen 
mer internasjonal?

MERVERDI: – Et studieopphold utenlands  
gir stor merverdi både faglig, kulturelt,  

språklig, sosialt og menneskelig. Det gir større 
 perspektiver og en ekstra kompetanse som 

flest mulig bør ha, sier Marianne Aasen.  
(Foto: Stortinget) 

FORVENTER ØKNING: Torbjørn Røe Isaksen  
forventer at student mobiliteten nå øker  

i lærer utdanningen.  
(Foto: Marte Garmann/KD)

FAKTA

 ∙ SIU-rapporten «Studentutveksling fra 
Norge: en oversikt over institusjoner og 
fagområder» viser at lærerutdanningen 
skiller seg spesielt negativt ut når det 
gjelder studentmobilitet. 

 ∙ Studien ser på ferdige kandidater vår-
semesteret 2015 (bachelor og master) og 
andelen av disse som hadde utvekslings-
opphold utenlands. Snittet, alle studier 
regnet sammen, er 15 prosent.

 ∙ «Lærerutdanninger og utdanninger  
i pedagogikk» ligger klart lavest   
(6 prosent), selv om det er til dels store 
variasjoner mellom institusjonene.

TIL HJELP: Språkassistenten Felix de Pablo Ochoa er til uvurdelig hjelp, ifølge María José Sánchez Olsen.

FAKTA

 ∙ Norske skoler kan få støtte til å være vertsskole for en språkassistent i enten 
fransk eller spansk. Ordningen gir mulighet til norske elever til å høre fransk 
og spansk uttale fra lokale språkassistenter.

 ∙ Assistentene er studenter på masternivå. De studerer fransk eller spansk 
som fremmedspråk. Vanligvis har de fransk eller spansk som morsmål.

 ∙ Ordningen er gratis for skolen. Varighet på læringsoppholdene: 9 måneder 
(fra 1. september til 31. mai).

SIU.NO

– Et studieopphold i utlandet vil øke læ-
rernes kulturelle forståelse og kompe-
tanse, sier kunnskapsministeren.

Forventer økt studentmobilitet
Røs Isaksen synes at det er synd at så få 
lærerstudenter får tatt studieopphold i 
utlandet.

– Vi ser at lærerutdanningene har slitt 
med å legge til rette for utenlandsopphold. 
I den nye rammeplanen for den nye fem-
årige lærerutdanningen er det en helt klar 
forventing om slik tilrettelegging, påpeker 
kunnskapsministeren.

Han forventer endringer nå som det legges 
om til femårige mastergrader.

– Jeg forventer at studentmobiliteten øker. 
I den nye, femårige utdanningen får stu-
dentene og institusjonene ett år lenger på 
å flette inn et utenlandsstudieopphold.

Ikke vanskelig å få til
Marianne Aasen (Ap) sitter i Kirke-, utdan-
nings- og forskningskomiteen på Stor-
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– Det å forlate trygge rammer og bryne 
seg selv gjør veldig mye positivt for ung-
dommen og mestringsopplevelsen de har, 
mener May-Tove Grytnes.

Hun er daglig leder i KomOpp, opplær-
ingskontoret for offentlig sektor i Troms, 
som de siste årene har sendt noen titalls 
lærlinger på utenlandsopphold finansiert 
gjennom Erasmus+. 

– De får se en annen virkelighet og reflek-
tere over andre måter å bruke faget på. De 
får oppleve å måtte stå i det på en annen 
måte enn vi har lært dem opp til, og tåle 
den faglige ulikheten, sier Grytnes.

Lærerike forskjeller
Hun forteller om IKT-lærlinger som får 
oppleve lengre arbeidsdager og en annen 
arbeidsmoral. Om helsearbeiderlærlinger 
som har sett «brutale ting» sammenlignet 
med norske forhold: institusjoner med 
dårligere utstyr og flere pasienter per an-
satt enn de er vant til. Og om barne- og 
ungdomsarbeiderlærlinger som må for-
holde seg til andre normer for barneopp-
dragelse, andre syn på bruken av disiplin 
og sanksjoner.

– Det kan være tøft for dem, men også 
veldig lærerikt. Vi har møtt lærlingene 
underveis i oppholdet og bedt dem reflek-
tere over disse forskjellene: Er våre egne 
metoder alltid bedre? Eller kan vi lære noe 
av de andre som vi kan ta med oss hjem?

Styrket selvtillit
Grytnes sier hun har sett en fantastisk 
personlig utvikling hos ungdommene som 
har reist ut, og forteller om flere som er 
kommet hjem med styrket tro på seg selv 
og på sine fagkunnskaper.

– En av lærlingene som var i Irland, 
fikk etter læretiden jobb som aktivi-
tetsleder i et reiseselskap. Hun sier 
hun aldri hadde tatt steget med å 
søke en slik jobb uten erfaringen 
fra utenlandsoppholdet, forteller 
Grytnes.

Etter en vellykket start i 2014, da 
ni lærlinger reiste til Irland, er 
tilbudet utvidet til flere land og 
fagretninger. Lærlinger innen 
IKT-service får fortsatt reise  
til  Irland, lærlinger i barne-  
og ungdoms arbeid kan reise  
til Irland eller Portugal, helse-
arbeiderlærlinger kan få opp-
hold i Portugal eller på Kreta 
– og til våren starter et nytt 
tilbud: hospitering på ambu-
lansetjenesten i København.

Gulrot for elever i tvil
KomOpp sender lærlingene 
ut i løpet av det første lære-
året. Lengden på uten-
landsoppholdene varierer 
fra seks uker til tre måne-
der, avhengig av lærlinge-
nes egne ønsker.

Tanken bak prosjektet er 
at tilbudet om å ta deler 
av læretiden i et annet 
land kan bidra til å 
gjøre yrkesfagene mer 
attraktive og få flere til å fullføre. 
En gulrot for elever i tvil, som Grytnes 
sier det. Og utviklingen er positiv – antall 
lærlinger stiger, og antallet som ønsker å 
dra på utenlandsopphold øker år for år.

– Til nå har vi kunnet sende alle som har 
søkt, og vi satser på å kunne fortsette med 
det, sier Grytnes. Hun har dessuten ambi-
sjoner om å utvide ordningen til å favne 
flere elevgrupper, som vekslingselever  
og lærekandidater, og å få med de andre 
opplæringskontorene i fylket.

En bonus for veiledere
Også veilederne hos de norske arbeids-
giverne får tilbud om å reise ut, både for 
å følge opp lærlingene underveis i opphol-
det og for selv å få et innblikk i arbeids-
hverdagen til kolleger i andre land. Dette 
gir verdifullt faglig påfyll samtidig som det 
har et element av belønning til de som 
påtar seg den ekstra oppgaven det er å 
være veileder.

Den viktigste lærdommen for KomOpp 
har vært at de må sørge for tydelige avta-
ler både med lærlingene og med organi-
sasjonene i mottakerlandene, forteller 
Grytnes.

– Vi må planlegge enda 
bedre, være klare på 
hvilke forventninger vi 
har til hva lærlingene 
skal gjøre og lære 
 under oppholdet. Avta-
lene skal ikke være 
kompliserte, men de 
må være skriftlige og 
med konkrete mål.

I Irland, Portugal, Hellas og Danmark blir lærlinger fra Troms  
kjent med andre arbeidsforhold, metoder og holdninger til faget  
enn de er vant med hjemmefra.
TEKST:  ANDREAS KJELDSBERG PIHL

Læretid i utlandet gjør 
 yrkesfagene mer attraktive

HJEMMETJENESTE: På Kreta får 
helsearbeiderlærlinger fra Troms 
oppleve en annerledes arbeids-
hverdag. (Foto: KomOpp)

« Er våre egne 
metoder alltid 
bedre? Eller kan  
vi lære noe av  
de andre som  
vi kan ta med  
oss hjem?»
MAY-TOVE GRYTNES

FAKTA

Erasmus+ har en rekke ordninger 
som retter seg mot fag- og yrkes-
opplæringen.

Blant annet kan utdannings   - 
institusjoner, opplæringskontor  
og  bedrifter søke om støtte slik at  
elever og lærlinger kan ta deler  
av opplæringen eller læretiden  
i utlandet.

SIU.NO/ERASMUSPLUSS
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Bergen offentlige bibliotek tilbyr 
språkkafé for flyktninger og lap-
top-klubber for pensjonister. 

TEKST: RUNO ISAKSEN 

Flere ansatte har reist ut for å lære mer 
om inkludering og uformell læring i bi-
blioteket, med støtte fra Erasmus+.

– Vi visste at Nederland er langt framme 
på biblioteket som arena for integrering. 
Og alle vet at Malmö er gode på voksnes 
læring generelt, sosial inkludering spesi-
elt. Vi ville dra ut for å lære av de beste, 
forteller Anne Berit Helland.

Hun er spesialbibliotekar på Bergen 
 offentlige bibliotek og leder Erasmus+ 
mobilitetsprosjektet. Flere ansatte har 
vært på «job shadowing» på biblioteker i 
Nederland og Malmö.

Frivillige kommer
I vår tid, med høy arbeidsinnvandring  
og sterk flyktningstrøm, øker også trykket 
på bibliotekene. De ansatte har ikke alltid 
kapasitet til å gi all den oppfølging de 
gjerne skulle ønsket. Men det finnes andre 
løsninger. 

– I Norge har vi ikke tradisjon for å be-

nytte frivillige i biblioteket. I Nederland 
er det helt vanlig, og satt i system. Noen 
biblioteker har en egen «pool» av frivillige, 
andre rekrutter direkte og tilbyr tredagers 
opplæring. Vi har mye å lære av hvordan 
de nederlandske bibliotekene organiserer 
frivillig arbeid, sier Helland. 

Frivillige var overraskende lett å finne i 
Bergen. Mange av dem er nylig pensjo-
nerte lærere og pedagoger.

– Flyktningsituasjonen angår oss alle. 
Mange har lyst til å bidra, og ser på bibli-
oteket som et godt sted, sier Helland.  

Fortell meg et eventyr
Språkkafeen er en ukentlig happening  
på biblioteket. Om lag 100 innvandrere 
møtes til prat i mindre grupper, over en 
kopp kaffe. Hver gruppe ledes av en norsk 
frivillig. 

– I Nederland besøkte vi biblioteker hvor 
innvandrere kan låne en frivillig til å lese 
eventyr for seg. Du kan låne en frivillig å 
gå tur med. Vi lærte mye og fikk mange 
ideer, sier Alf Kåre Blindheim, som leder 
språkkafeen.

På språkkafeene er noen flykninger, andre 
er arbeidsinnvandrere, ofte fra Europa. 
Samtalen tar utgangspunkt i et konkret 

tema som alle har forutsetninger for å 
snakke om. «Mat» er alltid et suksesstema, 
forteller Blindheim. 

– Det er avgjørende å ta skikkelig imot 
folk og skape gode møteplasser. Trivsel 
ansporer til bedre læring, sier Helland. 

Flere tabuer
De nederlandske bibliotekene hadde sterkt 
fokus på skrive- og leseferdigheter blant 
«vanlige» voksne. OECDs analyser viser at 
75 millioner voksne europeere har lave 
grunnleggende ferdigheter.  

– I Nederland var erfaringene at man-
glende skrive- og leseferdigheter er tabu. 
Om du utlyser kurs, dukker ingen opp. 
Om du derimot setter opp datakurs for 
eldre, treffer du også enkelte med skrive- 
og lesevansker, og da kan du smette inn 
slik opplæring også, sier Blindheim. 

Datakurs for eldre er ett av flere konsepter 
som Bergen offentlige bibliotek vurderer 
å innføre i fortsettelsen. 

– Her i Lyon får de norske elevene  
et solid faglig opplegg. Med et 
fransk vitnemål, som også blir over-
satt til norsk, har de et veldig godt 
ståsted samme hva de måtte satse 
på videre i livet, sier Unni Eriksen.

TEKST OG FOTO: RUNO ISAKSEN

Eriksen er leder på norskseksjonen på 
Lycée Edouard Herriot i Lyon. Hvert år 
blir åtte norske elever tatt opp til å ta hele 
videregående skole her. 

Eriksen legger vekt på at elevene får kom-
petanse i fransk språk og kultur. De lærer 
å ordne opp selv, blir enda sterkere og mer 
selvstendige. 

Dyktige og motiverte
Hennes hverdag er ganske annerledes enn 
hjemme på Hetland videregående skole i 
Stavanger.

– Absolutt alle elevene er motiverte og 
dyktige, det er én stor forskjell. Det er også 
en helt annet nærhet til og oppfølging av 
elevene her enn i Norge, sier Eriksen.

Å ta videregående skole på fransk lycée er 
åpent for alle. Gode stipendordninger gjør 
det reelt mulig, også. Ved opptak blir det 
lagt vekt på både faglig nivå og personlige 
egenskaper.

– Du må nok være litt «spesiell» for å våge 
å dra ut i så ung alder. Disse ungdommene 
er modne for alderen, både faglig og per-
sonlig. De er motiverte, viljesterke og 
selvstendige. I tillegg er de omtenksomme 
og tar veldig godt vare på hverandre, sier 
Eriksen. 

Vil oppleve noe nytt
Håvard Moum begynte i førsteklassen for 
bare en drøy måned siden. Han valgte å ta 
videregående i Lyon først og fremst for  
å lære fransk skikkelig.

– Jeg ville ha fransk som et språk for 
resten av livet. Og jeg var klar for å prøve 
noe nytt. Jeg tenkte at videregående skole 
i Norge er som en fortsettelse av ungdoms-
skolen. Jeg ville helt bort fra det norske, 
oppleve en annerledes skolegang og en 
helt annen kultur. 

Etter bare én måned i Lyon er Moum full 
av nye inntrykk. Aller mest overrasket er 
han over hvor nytt og annerledes alt føles. 

– Du må være motivert for skole og skole-
arbeid. Du må ha interesse for lære, ikke 
bare evner. Nå er vi gjennom den første 
måneden, som folk sier er den tøffeste. 
Ingen av oss har hatt noen skikkelig ned-
tur. Det er jo en unik opplevelse å kunne 
dra ut og oppleve verden som 16-åring, 
sier Moum.

Større frihet
Det første året bor elevene i internat i 
ukedagene og i vertsfamilie i helgene. 

– Vertsfamilien tar så godt imot dem, de 
åpner virkelig hjemmene sine. De tar elev-
ene med på turer og mange sier at de 
skulle ønske at elevene kunne bodd der 
hele uka. Norge har en god klang her i 
Frankrike, sier Unni Eriksen. 

Den største forskjellen for henne, er at 
hun i utgangspunktet er alene. Mye er opp 
til henne selv. 

– Det gir også mye mer frihet. Jeg får 
bruke mye flere sider av meg selv, både i 
klasserommet og livet ellers. Vi har mye 
aktiviteter også på fritiden med elevene. 
Jeg blir litt «mamma», i tillegg til å være 
seksjonsleder. Med så dyktige og supre 
elever, er det udelt positivt, sier Unni 
 Eriksen. 

Til Frankrike for å ta videregående 

Biblioteket åpner  
seg for flyktninger

MOTIVERT: – Reisene til Nederland og Sverige har lært 
oss mye. Det systematiske arbeidet med frivillige i 
Nederland. Deres vilje til å kaste seg uti det og prøve 
ut nye metoder. Jeg er blitt veldig motivert for  
å jobbe videre med dette, sier Anne Berit Helland  
(i midten).  (Foto: Eivind Senneseth/SIU)

UNIKT MILJØ: – Denne skolen er kjent  
for å ha et godt sosialt miljø. Det er nok 
en av toppskolene i byen. Vi norske har  
et unikt sosialt miljø. Og har jeg mange 
gode opplevelser med vertsfamilien  
min, sier Håvard Moum. 

FAKTA

 ∙ Ordningen med at norske elever tar 
videregående i Frankrike startet i 1918.  
I dag fins norskseksjon i Bayeux, Lyon  
og Rouen, ledet av norsklærere. I alt 22 
elever blir tatt opp årlig, derav åtte i Lyon.

 ∙ Elevene får fransk baccalauréat og 
norsk undervisning i tillegg, og er kvalifi-
sert for høyere utdanning i Norge og 
andre land. 

 ∙ Søknadsfrist: 1. april. SIU står for opptaket. 
Utover støtten fra Lånekassen, får 
 elevene også egne stipend fra SIU. 

UTDANNINGIVERDEN.NO
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Til sammen 20 elever fra Norge 
og Makedonia har deltatt i pro-
sjektet «Peer Mediator Today 
– Peace Maker Tomorrow». 
Prosjektet har som mål å ut-
danne ungdom innen temaene 
konflikthåndtering og mek-
ling. Dette skal de kunne bruke 
både i skolen og i lokalsamfun-
net. 

Kuben videregående skole i 
Oslo, yrkesskolen Mosha Pijade 
i den makedonske byen Tetovo 
og Nansen dialogsenter (NDC) 
i Makedonias hovedstad Skopje 
har samarbeidet om prosjektet. 

De norske elevene tar studie-
spesialiserende fag, og repre-
senterer alle trinnene ved den 
videregående skolen. 

Prosjektstøtte fra EU 
Prosjektet har fått midler fra 
Erasmus+ Aktiv Ungdom, hvor 
ungdomsgrupper får støtte til 
å ta i mot eller besøke ung-
domsgrupper i andre land. 
Gruppeutvekslingen pågår i ett 
år og har fått cirka 180.000 
kroner i støtte. 

De norske elevene har møttes 
en gang hver uke etter skoletid 

for å lære mer om  mekling  
og konflikthåndtering. Siden 
oppstarten vinteren 2014/2015, 
har elever ved Kuben vært på 
prosjektbesøk ved dialogsente-
ret og skolen i Makedonia, og 
de makedonske elevene har 
besøkt Lillehammer og Oslo. 

Store ringvirkninger 
Kristin Skare er internasjonal 
koordinator ved Kuben vgs., og 
har hatt ansvaret for det prak-
tiske rundt prosjektet. Kuben 
har jobbet målrettet og syste-
matisk med elevmekling siden 
skolen ble etablert i 2013, så 

Ny innsikt og inspirasjon
Mot slutten av prosjektet holdt 
elevene en presentasjon på 
 Kuben for de andre elevene, 
den makedonske ambassaden 
og andre relevante aktører. 
Elevene fortalte ivrig på 
 engelsk om hva de har opplevd 
og lært, og viste bilder og 
 filmer de hadde tatt. De kon-
kluderte med at årsakene til 
konflikt varierer, men at 
 meklingsprosessen ofte er den 
samme.

– Mekling handler om å se 
hele bildet og lære å se situa-
sjoner fra ulike perspektiver, 
sier Tristan Troy Rasay, en av 
elevene fra Norge.

– For meg handler mekling om 
å bryte ned likegyldighet og 
stereotypier, forteller Vane 
 Vasileski fra Makedonia.

Makedonia er befolket av ho-
vedsakelig to etniske grupper: 
Makedonerne er i flertall, 
mens albanerne er den største 
etniske minoriteten. Elevgrup-
pen fra Makedonia besto av 
både makedonere og albanere, 
og de ble overrasket over å se 
hvordan mange ulike etniske 
grupper lever i lag i Norge.

– Elevene våre ble også impo-
nert over hvor multikulturell 
Kuben er, med 70 språk og et-
nisiteter representert. Dette 
førte til at elevene begynte å 
reflektere over hvordan vi kan 
oppnå dette i Makedonia. Vi er 
et ungt land med en lang og 
konfliktfylt historie, men vi 
håper at dette prosjektet kan 
være et bidrag til å gjenopp-
rette tilliten mellom de to et-
niske gruppene i landet vårt, 
sier Nebojsha Trpkovski.

Konkrete resultater 
Kristin Skare forteller at man 
allerede kan se konkrete resul-

Fremtidens fredsmeklere
ANSVARLIG: Kristin Skare er internasjonal  koordinator ved Kuben  videregående 
skole, og har vært ansvarlig for  gruppeutvekslingen. 

UNGE MEKLERE: De unge 
meklerne fra Norge og 
Makedonia presentere 
prosjektet på Kuben videre-
gående skole i mars. 

FAKTA

 ∙ «Peer Mediator Today - Peace Maker Tomorrow» 
er et prosjekt finansiert av Eramus+ Aktiv Ungdom. 

 ∙ Målsetningen er å gi elever redskaper til å løse 
konflikter i både skolen og lokalsamfunnet ved 
bruk av ulike metoder, blant annet ikke-voldelig 
kommunikasjon. 

 ∙ Kuben videregående skole er Oslos største med 
over 1500 elever.

 ∙ En gruppeutveksling er et prosjekt hvor ungdoms-
grupper får støtte til å ta imot eller besøke ung-
domsgrupper i andre europeiske land. Ungdom-
mene blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer 
om hverandres land og kulturer. De deltar aktivt i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av 
utvekslingen. Temaet for utvekslingen er valgfritt.

 ∙ Søknader om gruppeutveksling  behandles av 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), 
som forvalter ungdomsdelen av Erasmus+. Bufdir 
administrer også Eurodesk, hvor man kan finne 
informasjon om studier, stipend og jobb i Europa. 

tater av prosjektet i skolemil-
jøet.

Elevene har brukt meklings-
kunnskapene i vanskelige situ-
asjoner i klassen, og flere har 
jobbet aktivt som meklere for 
sine medelever. De har også 
begynt å bruke kunnskapen til 
å skape et godt 
skolemiljø. Mange 
har ledet klassens 
time, eller vært 
aktive i ung-
domsrådene i Oslo. 

Selv om prosjektet 
nærmer seg slut-
ten, vil deltakerne 
ta med seg mek-
lingskunnskapene videre. De 
har lært å kommunisere bedre, 
blitt mer tålmodige og flinkere 
til å finne fredelige løsninger  
i konfliktsituasjoner, ifølge 
Skare. Deltakerne ønsker nå å 
dele denne erfaringen med 
andre ungdommer.

Nye fremtidsplaner 
Kristine Skare forteller også at 
prosjektet har gitt flere av elev-
ene en større forståelse for seg 
selv, og av de ulike mulighe-
tene som finnes. 

Rodwal Noorolhadi, som er 
elev ved Kuben, forteller at han 
tilegnet seg viktig kunnskap og 
nyttige redskaper, i tillegg til 
nye fremtidsplaner.

– Før var jeg kanskje en litt 
vanskelig person, men nå kom-
mer jeg nesten aldri i konflik-
ter. Istedenfor å krangle eller å 
gå i konflikt, prøver jeg å se 
ting fra forskjellige perspekti-
ver og velger alltid den mest 
positive løsningen. I fremtiden 
ønsker jeg å studere og jobbe 
med fred og menneskerettig-
heter, sier han.

Elever fra Norge og Makedonia har det siste året deltatt i et felles 
meklings prosjekt. Prosjektet har hatt stor betydning for elevene, 
og har allerede fått lokale og internasjonale ringvirkninger. 
TEKST: LILLIAN SOLHEM 

« Mekling 
handler om  
å se hele 
bildet»
TRISTAN TROY RASAY

det var naturlig å gå inn i dette 
prosjektet. Hun er veldig posi-
tiv til samarbeidet og resulta-
tene, og forteller at ringvirk-
ningene ble større enn 
forventet.

Elevene har høstet oppmerk-
somhet fra den makedonske 
utdanningsministeren, hatt et 
lengre bidrag på lokal make-
donsk TV, bidratt på Trygg 
 Læring Norges årlige konfe-
ranse i Oslo og presentert 
 arbeidet sitt for begeistrede 
FN-delegater.
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