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Vi kommer omkring:

★ Den internationale dimension - hvorfor og hvordan?

★ eTwinning som redskab til faglighed med udsyn: Partnere, 
projekteksempler fra det virtuelle klasseværelse

★ Fysiske møder med midler fra Erasmus+



Præsentation af tre af etwinning-
ambassadørerne:



Inspiration til 
skoleudvekslingspartne
rskaber KA229

Sanne Margrethe de Fine Licht Raith
Alexander Theis Kjærby Andersen



Hvorfor arbejde internationalt i skolen?

ü Verdensborgerskab og global dannelse - Iben Jensens definition:

“Global dannelse er et begreb, der forsøger at indkredse, hvordan man handler og 
indgår i ligeværdige kulturmøder i en kompleks, medialiseret og globaliseret hverdag. 
Global dannelse handler både om, hvad vi siger, hvad vi gør og om. hvordan vi 
reflekterer over vores egen samfundsmæssige (lokale og globale) position i mødet 
med ’den anden’.” (Jensen, 2020, s. 14)

ü Udsyn giver også indsigt - åbner klasseværelset op for verden -
fælles udfordringer, fælles løsninger

ü Motiverende, autentiske læringssituationer 



Lav en vision og en strategi på skolen

★ Hvad er det, vil vil?  Sigtekorn at gå efter, hvilken udvikling vil vi 
gerne kunne se? Vigtigt at leder og personale er enige.

★ Hvordan kommer vi derhen? Sæt opnåelige mål, bliv enige på 
skolen, inddrag og informer alle på skolen, lav et udvalg for 
udviklingen på tværs af fag og afdelinger, bliv en del af PLC og 
andre relevante steder.



Eksempel:
På vores skole arbejder vi for, at eleverne:

● Samarbejder i flere internationale projekter indenfor forskellige temaer i løbet af deres skoletid og 
derved udvikler deres viden om internationale forhold inden for natur, miljø, kultur, sprog og samfund 
til at kunne agere lokalt, regionalt og globalt.

● Udvikler deres kommunikative forståelse af sproget og dets muligheder gennem det autentiske 
møde med elever fra andre lande.

● Arbejder med relevant teknologi i kommunikationen med andre lande.
● Udvikler deres lærelyst, nysgerrighed og interkulturelle forståelse samt mod på - og lyst til at møde 

det ukendte.
● Udvikler evnen til at kunne sætte sig i andres sted og opleve indblik og udsyn.

Hvordan og hvad skal der til?



eTwinning og den internationale dimension

Hvorfor eTwinning/hvad kan portalen? 



Svært at finde partnere?
★ eTwinning Live - profil med let tilgang til 794.195 lærere i Europa

★ Egen eller andres projekt-ide - find partnere samme da

★ Mulighed for at deltage i fysiske seminarer og finde sine partnere her. 
Bliv opdateret på eTwinning.dk webside og facebook

★ Dygtige projektpartnere - egen professionelle læring gennem 
kvalificerende samarbejde



There is a superman inside us all

Tværfaglighed og faglige mål. Se mere om projektet her:  

https://www.youtube.com/watch?v=Yse6YKTkgj8

https://www.youtube.com/watch%3Fv=Yse6YKTkgj8


Do re mi fa so laKRIDS - så det synger i maven

Innovativt projekt omkring smag og eksperimenter. Se mere om 
projektet her:  

https://www.youtube.com/watch?v=JHYI0mntxDg

https://www.youtube.com/watch%3Fv=JHYI0mntxDg


The Culture of Peace in European Citizenship

Når eTwinning bliver skoleudvikling
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ü Skoleudvekslingspartnerskaber er 
samarbejde mellem 2-6 skoler

ü Kun godkendte skoler kan søge

ü Elevmobilitet og udveksling af ”best practice” 
står i centrum

ü Mulighed for at kombinere fysisk 
udvekslingsophold med virtuel udveksling via 
eTwinning

ü Ansøgningsskemaet og budgettet er simplere 
end i KA201
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Inspiration til skoleudvekslingspartnerskaber 
KA229



Inspiration til skoleudvekslingspartnerskaber 

Eksempler på projekter:

1) Klasseudveksling

Hele klasser udveksles og bor evt. privat hos hinanden på skift. Ofte er 
formålet at styrke elevernes sproglige og kulturelle kompetencer

2) Udveksling af grupper af elever

En klasse inddeles i mindre grupper, og hver gruppe rejser til et 
forskelligt land. Formålet er ofte at udforske et overordnet emne –
f.eks. ”Radikalisering” fra forskellige perspektiver. Hvert land får 
ansvaret for at planlægge et del-tema til emnet.
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Regler, rammer og budget for 
skoleudvekslingspartnerskaber

• Sammensætning: 
—Kun godkendte skoler kan deltage i KA229 (vi har en 

liste over skoler på www.ufm.dk)
—2-6 skoler kan indgå i KA229

• Projektvarighed:
—12 – 24 måneder (36 måneder ved længerevarende 

elevmobilitet)

• Startdato: 
— 1. september – 31. december 2020.

Side 16
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Regler, rammer og budget for KA229
Skoleudvekslingspartnerskaber

- En skole er koordinator og indsender 
ansøgningen på vegne af alle skoler i 
partnerskabet, men hver skole får en kontrakt 
i sit eget land, dvs. at tilskuddet er fordelt fra 
starten i de enkelte lande.

- Det maximale tilskud er 16.500 Euro pr. år, pr. 
skole – på projektniveau (Excl. evt. tilskud til 
”special needs” og ”exceptional costs”)

Side 17



Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til i 
KA229?

Learning, teaching and training activities

- Der kan søges om tilskud til følgende typer aktiviteter:
- Short-term staff training event (3 dage til 2 mdr., excl. rejsedage)
- Short-term exchanges of groups of pupils (3 dage til 2 mdr., excl. 

rejsedage)
- Long-term teaching assignments (2 – 12 mdr.) 
- Long-term study mobility of pupils (2 – 12 mdr.) 

Man kan få tilskud til “travel” og “individual support” som i KA201. 
Tilskud til “individual support” for “accompanying persons” (lærere) er
højere end for elever. 
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Kontaktoplysninger

Erasmus+ Skole:

Sanne Raith, smr@ufm.dk, 72 31 83 84

Alexander Andersen, atka@ufm.dk, 72 31 89 05

Side 19

http://ufm.dk
http://ufm.dk


Find din eTwinningambassadør:

Lonnie.Laugaard@etwinning.dk Mød Lonnie her

Charlotte.Tranberg@etwinning.dk Mød Charlotte her

Vibeke.Vedsted@etwinning.dk Mød Vibeke her

http://etwinning.dk
https://www.youtube.com/watch%3Fv=3SeewTM6zYc
http://etwinning.dk
https://www.youtube.com/watch%3Fv=MeFJHNxSG6k
http://etwinning.dk
https://www.youtube.com/watch%3Fv=xxLNHN-P4Tw


Tak for jeres opmærksomhed

Spørgsmål eller kommentarer?


