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I uge 2 er gymnasiet vært ved den første Eras

mus-konference i fem dage
Af Marianne Dyhrberg Comett vik, Island. ger også det lokale asylcen
marianne.corneu@nordjyske.dk Det faglige fokus er migra- ter og en dansk svinefarm.

tion på tværs af europæiske 12. januar præsenterer
ELEVER OG lærere på Dron- grænser på forskellige ni- elever fra hvert land et for
ninglund Gymnasium delta. veauer i samfundet i delta- slag til løsning af en udfor
ger i uge 2 i et internationalt gerlandene lande. dring ved migration. Dét bli-
samarbejde med fire andre Eleverne undersøger ver vurderet af udenlandske
lande. aspekter af migration. Både studerende fra AAU - og be

Det drejer sig om et Eras- når man rejser som flygtning boere på det lokale asylcen
mus-projekt og DC har fået til et fremmed land, for at ter.
bevilget et standartbeløb på uddanne sig, for at arbejde 13. januar gæster, elever,
150.000 kr. som tilskud fra eller opleve andre kulturer. forældre og søskende DC til
BU-midler via Undervis- DC er vært for den første festmiddag, hvor danske
ningsministeriet. Erasmus-konference fra 10. madvaner og traditioner

De fire skoler er I.E.S Lo- til 15. januar. Hér deltager præsenteres.
pez Neyra i Cérdoba, Spani- 50 danske elever og lærere, I løbet af de næste to år be
en, Carl-Friedrich-von-Sie- samt seks elever og to lærere søger elever og lærere fra DG
mens Obersehule, Berlin, fra hver af de fire skoler. Pro- de andre skoler og arbejder
flskland, Gimnazija Tolmin grammet er en række faglige videre på løsninger.
i Tolmin, Slovenien og Ven- aktiviteter. Eleverne oplever
lunarskoli Islands i Reykja- en dansk skoledag og besø
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Velkommen hér på DG - eleverne der deltager i Erasmus-projekter byder velkommen. De er Lauge Kri
stensen, Sebastian Holst, Ester Mortensen, Andreas Sørensen, Heidi Larsen, Klara Christensen, Eva
Dauberg, lise Dauberg, Sif Simonsen, Freja Hansen og Asger Kofoed. I uge 2 er Dronninglund Gymna
sium vært ved den første Eras mus-konference.
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IErasmus=projektpå DG
NV~T~R~3ATAOP1MT~ I uge 2 er Dronninglund Gymnasium vært ved den fØrste Erasmus-konference i fem dage
Al Marianne Dylirbergcornett en, CarI-Friedrieh-von-Sie- et fremmed land, for ar ud- slag til løsning at en udfor.
etariaeeecoinetlo’esrrljyskedk mens Oberscbule, Berlin, danne sig, for at arbejde el- dringvedmigralion.Dérbli.

lysldand, Gimnazija Tolmin leropleveandrekulturer. vervurderer at udenlandske
ononrIlslotuwo: l3lever og las- i Tolnin, Slovenien og Ven- taG er vært ~r den første studerende fra AAh - og be
rere på Dronninglund Gym- lunarskohi Islands i Reylqa- Erasmus-konference fra 10. boere på det lokale asylcen
nasium deltager i uge 2 i et vik, Island. til 15. januar. Hér deltager ror.
internationalt samarbejde Detfaghigefokuserniigra- 50 danske elever og lærere. 13. januar gæster, elever,
medtueandrelande. non på tværs at europæiske samtsekseleverogtolærere forældre og søskende DG til

Det dr~er sig om et Eras- grænser på forskellige ni- fra hverafde rareskoler. Pro- festmiddag, hvor danske
mus-projekt og taG har fået veauer i samfundet i delta- grammeterenrækkefeglige anadvaner og traditioner
bevilger et standartbeløb på gerlandenelande. aktiviteter. Eleverne oplever præsenteres,
150.000 kr. som tilskud fra en dansk skoledag og besø- lløbecafdenæstetoårbe
Eli-midler via Undervis. tieverundersøger 9cr også det lokale asylcen’ søgereleveroglærerefraDG
niesgsministeriet. Eleverne undersøger aspek- terogendansksvine5vrm. de andre skoler og arbejder

De fire skoler er l.E.S Lo- ter at anigration. Både når 12. januar præsenterer viderepåløsninger.
pez Neyra i Cérdoba, Spani- man rejser som flygtning til elever fra hvert land et for-
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tievenel Eaasmtes-projekterbydervelkommen, Prieah?~to
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onoraneIrsluwo: Elever og læ- i Tolmin, Slovenien og Vers- DG er vært far den forste studerende fra AAU - og læ
rere på Dronninglund Gysn- lunarskoli Islands i Reyl~a- Erasmus-konference fres 10- boere på det lokale asylcen
nasium deltager i uge 2 i et vek, tsland. dl 15. januar. Hér deltager Ler.
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med fire andre lande. lion på tværs af europæiske samt seks elever og to lærere forældre og søskende DG til

Det dr~er sig om et Eras- gnenser på forskellige ni- frakverafde fireskoler. Pro- fesemiddag, hvor danske
mus-projekt og DG har fået veauer i samfunder i delta- graenmeterenrækkefaglige madvaner og traditioner
bevilger er standarrbeløb på gerlandenelande. aktiviteten-. Eleverne oplever præsenteres.
150.000 ks. som tilskud fra en dansk skoledag og beso- lløbetafdenæsretoårbe
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Eleverne i Erasmas-projaktar bydervalkommen, Privat~e
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Elever og lærere på Dron
ninglund Gymnasium deltager
I næste uge I et Inteniatlonaft
samarbejde med fire andre
lande. Det drejer sig om et
Erasmusprojekt, som Dron
ninglund Gymnasium har
fået bevilget EU-rnidler til via
Undervlsnlngsinlnlsteriet.

Dronninglund
Gymnasium deltager i uge to i
et Erasmusprojekt og får besøg
af repræsentanter fra fire sko
ler i Europa.

De fire andre skoler er
1.E.S Lopez Neyra i Cérdoba,
Spaiien, Carl-Friedrich-von-
Siemens Oberschule. Berlin.
Tyskland, Gimnazija Tolmin i
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Tolmin. Slovenien og Verzlu
narskoli Islands i Reykjavik.
Island.

Det faglige fokus er migra
tion på tværs af de europæisk
grænser på forskellige niveau
er i samfundet i de fire delta
gende lande.

Eleverne vil undersøge for
skellige aspekter ved migra
Lion: Både når du rejser som
flygtning til et fremmed land,
og når du rejser frivilligt ud for
at uddanne dig. arbejde eller
opleve andre kulturer.

Dronninglund Gymnasium
er vært for den første Erasmus
konference fra torsdag den 10.
til mandag den 15januar. med
deltagelse af 50 danske elever
og lærere. samt seks elever og
to lærere fra hver af de fire
europæiske skoler. Gæsterne
er privat indkvarteret. og pro
grammet består af en række
faglige aktiviteter, hvor elever
ne skal opleve en dansk skole
dag og blandt andet besøge det

lokale asylcenter og en dùns~
svinefarm.

Fredag den 12. januar skal
elever fra hvert land præsen
tere et forslag til løsning p~
en udfordring itforhold til mi
gration. Forslagene. vil blivt
vurderet af udenlandske sm
derende fra AAU samt bebo
ere på det lokale asylcenter
Dronninglund.

Lørdag aften den 13. janurn
inviteres gæster, elever, foræl
clre og eventuelle søskende ti
en dansk festniiddag på Dron
ninglund Gymnasium. hvoi
danske madvaner og festtra
ditioner konkretiseres for gæ
sterne.

I løbet af de næste to år ska
elever og lærere fra Dronning
lund Gymnasium besøge d
andre skoler og arbejde viden
på deres løsningsforslag.
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