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Exchange students på VG 
Opdatering på vores udvekslingselever; Alice, Trenton og Sarah har nu været på VG i knap 7 
måneder. De trives alle tre på VG, og har netop fået deres dansk/historieopgave tilbage.  
Ugen før vinterferien fik vi to nye udvekslingselever, nemlig Sarah og Isabella, som begge kommer 
fra Australien/Tasmanien, og går i hhv. 1s og 1k. De skal være på VG frem til juleferien. Det er 
planen, at de skriver deres dansk/historieopgave i efteråret, hvor de får lov til at sidde i 
studiesalen og arbejde med opgaven i dansk og historietimerne.  
De vil alle fem gerne fortælle om deres baggrund og hjemland, så skriv, hvis I gerne vil benytte jer 
af deres kompetencer – også uden for VG. (KUN VG’s lærere). 
 
Internship assistent fra Frankrig i april 
Lige efter påske får vi besøg på VG af den franske sprogstuderende, Zélie Lezin, som læser spansk 
og fransk som fremmedsprog på Lille Universitet i Nordfrankrig.  Zélie skal være her indtil starten 
af maj i en form for praktikforløb og lave feltarbejde til sin afhandling som fremmedsprogslærer. 
Hun vil observere og assistere i nogle spanskmoduler, og gennemføre et mindre 
undervisningsforløb på to franskhold.  
 
Norplus Junior 
Om en måneds tid får vi svar på den Nordplus Junior ansøgning, som samfundslærer, Lene 
Rosenbeck og biologilærer, Anders Hostrup, sendte afsted om et skolepartnerskab med gymnasiet 
GUX i Nuuk. Vi krydser fingre. 
 
ERASMUS+ Skoleudvekslingspartnerskab 
VG og vores udvekslingsskole i Frankrig, l’Immac, er gået sammen om at ansøge ERASMUS+ om 
midler til et fælles 2-årigt projekt med titlen ”The School of Tomorrow”. Ansøgningsfristen er den 
21. marts, og der forventes svar omkring sommerferien. Vi håber på at score point nok til at blive 
taget i betragtning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ERASMUS+ efteruddannelse 
Den 8. marts havde vi besøg af Sanne Karlskov fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun fortalte om 
de muligheder der er for efteruddannelse af både lærere, 
ledelse og andet personale i udlandet med midler fra EU 
som led i deres 2020 strategi for vækst, jobs, social 
retfærdighed og inklusion.  
For at komme i betragtning skal man som skole udarbejde 
et 1-2-årigt projekt, hvor f.eks. enkeltpersoner, faggrupper 
eller andre opnår kompetenceudvikling indenfor et 
bestemt felt, og hvor det er udlandsopholdet, der gør en 
forskel. Vi kan søge tilskud til uddannelsesophold eller job-
shadowing og kurser i udlandet, og samme projekt kan 
godt indeholde flere destinationer for flere personer på 
forskellige tidspunkter. 
Der er mange spændende perspektiver i dette, og der vil 
helt sikkert komme mere herom senere. 
 
 

 

 

 


