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I uge 2 er gymnasiet vært ved den første Eras
mus-konference i fem dage
Af Marianne Dyhrberg Comett
marianne.corneu@nordjyske.dk

ELEVER OG lærere på Dron-

ninglund Gymnasium delta.
ger i uge 2 i et internationalt
samarbejde med fire andre
lande.
Det drejer sig om et Erasmus-projekt og DC har fået
bevilget et standartbeløb på
150.000 kr. som tilskud fra
BU-midler via Undervisningsministeriet.
De fire skoler er I.E.S Lopez Neyra i Cérdoba, Spanien, Carl-Friedrich-von-Siemens Obersehule, Berlin,
flskland, Gimnazija Tolmin
i Tolmin, Slovenien og Venlunarskoli Islands i Reykja-
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vik, Island.
Det faglige fokus er migration på tværs af europæiske
grænser på forskellige niveauer i samfundet i deltagerlandene lande.
Eleverne
undersøger
aspekter af migration. Både
når man rejser som flygtning
til et fremmed land, for at
uddanne sig, for at arbejde
eller opleve andre kulturer.
DC er vært for den første
Erasmus-konference fra 10.
til 15. januar. Hér deltager
50 danske elever og lærere,
samt seks elever og to lærere
fra hver af de fire skoler. Programmet er en række faglige
aktiviteter. Eleverne oplever
en dansk skoledag og besø

ger også det lokale asylcen
ter og en dansk svinefarm.
12. januar præsenterer
elever fra hvert land et for
slag til løsning af en udfor
dring ved migration. Dét bliver vurderet af udenlandske
studerende fra AAU og be
boere på det lokale asylcen
ter.
13. januar gæster, elever,
forældre og søskende DC til
festmiddag, hvor danske
madvaner og traditioner
præsenteres.
I løbet af de næste to år be
søger elever og lærere fra DG
de andre skoler og arbejder
videre på løsninger.
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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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taG er vært ~r den første
Erasmus-konference fra 10.
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12. januar præsenterer
elever fra hvert land et for-

slag til løsning at en udfor.
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præsenteres,
lløbecafdenæstetoårbe
søgereleveroglærerefraDG
de andre skoler og arbejder
viderepåløsninger.

I

~

~

tievenel Eaasmtes-projekterbydervelkommen,

Prieah?~to

10

NORDJYSKE Stiftstidende Mandags. januar 2018

Vendsys~e1
Telefon 99245111 tivailltoerdns@noe4,nte.&M,nga Erederirhavarvaj 81,9900 Kj~rring
Telefon 99203333 E-mailfrededbhavn@aerdioske.dt Adresre Tordeeskiotds9ade 2,9900 Fredeeikshavse
Telefon Sf455505 B-mell broeadersler-droeainglusd@nerdfØredk Adresse Bredgade 35,9700 lrøsdBrslev

Erasmus=ptojekt på DG
DR T~U\IATDO~W~LT: luge 2 er Dronninglund Gymnasium vært ved den fØrste Erasmus-konference ifem dage
Afæariarrneoylerbergcoaietl
ennrianneceenoll@,earrierte.di

onoraneIrsluwo: Elever og lærere på Dronninglund Gysnnasium deltager i uge 2 i et
interaadonalt samarbejde
med fire andre lande.
Det dr~er sig om et Erasmus-projekt og DG har fået
bevilger er standarrbeløb på
150.000 ks. som tilskud fra
EU-midler via Usedervisningsniinisteriet.
De fire skoler er I.E.S Lopez Neyra i Cdrdoba, Spnni-

en, Carl-Friedricli-von-Siemens Obersehule, Berlin,
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Detfagligefokusermigralion på tværs af europæiske
gnenser på forskellige niveauer i samfunder i deltagerlandenelande.
Eleverundarsøger
Eleverne undersøger aspekler ssf migration. Både når
man re~ser som flygtning til

el fremmed land, for ar uddanne sig, for at arbejde elleropleve andrekultoreit
DG er vært far den forste
Erasmus-konference fres 10dl 15. januar. Hér deltager
50 danske elever og lærere.
samt seks elever og to lærere
frakverafde fireskoler. Prograenmeterenrækkefaglige
aktiviteten-. Eleverne oplever
en dansk skoledag og besoger også det lokale asyleenterogendanslcsvinefarni.
12. januar præsenterer
elever fra hvert land et for-

slag til løsning af en udfor
dring ved migralion. Dérbli
vervtserieret af udenlandske
studerende fra AAU - og læ
boere på det lokale asylcen
Ler.
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forældre og søskende DG til
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Eleverne i Erasmas-projaktar bydervalkommen,
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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.
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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-vonSiemens Oberschule. Berlin.
Tyskland, Gimnazija Tolmin i

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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