
Internationalt program Støvring Gymnasium, Status og forventninger 

Samarbejde er tæt knyttet til undervisning og fag. 

Kina 

Samarbejde med Xiuzhou High School, Jiaxing i forlængelse af vores kinesisk undervisning. 

Gennem årene har antallet af elever, der har kinesisk på A-niveau varieret omkring 20 elever. I kommende 

skoleår dog rekord med 30 elever, der ønsker kinesisk A som 2. fremmedsprog.  Alle eleverne tilbydes en 

udvekslingsrejse i 2. eller 3.g. 

 

I forlængelse af, at vi har en samarbejdsaftale med Xiuzhou High School, har Rebild Kommune etableret en 

venskabsaftale med Jiaxing Kommune.  

 

Vi er udnævnt til Confusius Classroom af Confusius Instituttet (Hanban), og det indebærer et samarbejde 

med mulighed for at få kinesiske gæstelærere, at Confusius Instituttet er behjælpelige med at vores elever 

kan tage officielle prøver i kinesisk og at vores elever kan deltage i summercamps i Kina. Tidligere har vi haft 

mulighed for at studerende fra Støvring Gymnasium har fået stipendier fra Hanban til ½ års 

universitetsstudier i Kina, det er uklart om det kan fortsætte. I skrivende stund skal der underskrives en ny 

samarbejdsaftale, idet ledelsen i form af et Confucius Institut er overgået fra Aalborg Universitet til IBA 

Erhvervsakademi Kolding.   

 

Der har hen over sommeren været fokus på, hvorvidt danske uddannelsesinstitutioner bør samarbejde med 

Hanban. Støvring Gymnasium har bevidst valgt ikke at modtage penge fra Hanban. Samarbejdet skal 

primært sikre, at eleverne kan tilbydes de internationale sprogtest og mulighed for at vore elever kan 

tilbydes sommerskole eller ½ år som universitetsstuderende i Kina.   

 

Tyskland 

Samarbejde med Gymnasium Carolinum, Neustrelitz. Vi har samarbejdet med Gymnasium Carolinum i 

mere end 25 år og på mange forskellige områder. 

Gymnasium Carolinum afholder hvert år i begyndelsen af skoleåret en Summer School, som vi tilbyder 3g 

tysk A at deltage i. 

Vi har mange år en udveksling på ca. 1 uge i foråret. Udvekslingen er mellem en 1g og en tilsvarende klasse 

fra Gymnasium Carolinum, ofte er det med et naturvidenskabeligt tema. 

Vi har haft udveksling på ledelsesplan for nogle år siden. 

Gymnasium Carolinum har været en fast samarbejdspartner i EU projekter gennem mange år (Comenius, 

Erasmus mv.). I øjeblikket deltager Gymnasium Carolinum i et Erasmus+ projekt, som vi er tovholder på, 

sammen med et finsk gymnasium og et gymnasium fra Letland. Projektet løber frem og med til efteråret 

2022. 

 

Canada 

Vi udbyder studieretninger med udvekslingsrejser. Vi har tidligere haft udveksling med Omak High School i 

staten Washington i USA, men de fik efterhånden et finansieringsproblem og siden skoleåret 2018-19 har vi 

haft en årlig udveksling over et par uger med en canadisk partnerskole, Western Canada High School, 

Calgary. De vil gerne fortsætte udvekslingen med os hvert andet år, og derfor har vi skabt forbindelse til 
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endnu en partnerskole i Calgary, Robert Thirsk High School, som det er meningen, at vi skal udveksle med i 

foråret. 

Spanien 

Vi har to partnerskoler i Spanien. Den ene er beliggende på Tenerife og den anden i Pozoblanco. Vores 

elever med spansk bliver tilbudt en udvekslingsrejse i efteråret i 2g. Det er en delmængde på ca. ½ af 

eleverne, der tager imod denne rejse. 

Polen 

Besøg fra Polen. Vi har næsten hvert forår et 1-dags besøg af elever fra et gymnasium i Lubin. Ofte er en 1g 

naturvidenskabelig klasse værter for de polske gæster, og der er fælles undervisningsprogram på 

besøgsdagen. Det polske gymnasium inviterer hvert år til at vi kan sende en klasse til Lubin på studietur. 

Det har endnu ikke været muligt at realisere.  

Sprogrejser 

Alle elever med sprog på A niveau bliver tilbudt en rejse med deres sprog:  

3g Tysk A til summerschool hos Gymnasium Carolinum, varighed 5 dage, eleverne med spansk bliver tilbudt 

en udvekslingsrejse i 2g, varighed en uge. Eleverne med kinesisk bliver tilbudt en rejse til Kina i to uger, 

hvoraf den ene uge er efterårsferien. Rejsen er placeret i 2g eller 3g, idet de to årgange rejser sammen. 

Fransk eleverne bliver tilbudt en rejse til Paris, varighed 5 dage.  

Erasmus-projekt 

VI deltager løbende i Erasmusprojekter, og for indeværende er vi tovholder på et 2 årigt projekt sammen 

med vores partnerskoler i Finland, Letland og Tyskland, projektets titel er ”New lifestile due to climate 

changes”.  I projektet er der fire møder med elever á 7 dages varighed. Hos os deltager en klasse som 

værter for 7-8 deltagere fra hver af de tre andre skoler og herfra rejser 7-8 elever og 2 lærere til de tre 

andre møder.  

2g-studieture 

Alle klasser rejser på studierejse i 2g, normalt af en uges varighed til en destination, som bestemmes ud fra 

fagligt indhold og økonomi. Det er to af klassens lærere, som står for rejsen. For den klasse, som udveksler 

med Canada, erstatter udvekslingen 2g studierejsen. 

Ønsker fra lærere 

Der er et ønske fra fransklærerne om, at Støvring Gymnasium forsøger at etablere et samarbejde med et 

fransk gymnasium, som på et tidspunkt kan omfatte udvekslinger. 

Der er et ønske fra tysklærere om, at tyskelever, der afslutter tysk på B-niveau efter 2g, kan tilbydes en 

rejse med faget i 1g eller 2g – parallelt til, at A-niveau tilbydes rejser med deres sprog. Tysklærerne foreslår 

f.eks., en 2-3 dages tur til Hamborg. 

Udfordringer set fra ledelse 

Samarbejdet med gymnasierne i Tyskland, Canada, Spanien og Kina bygger alle på, at elever indkvarteres 

privat. Det er afgørende, at dette samarbejde kan videreføres, dels er udbyttet så meget større ved privat 

indkvartering, dels er opholdet billigt. Forudsætningen for, at dette kan fortsætte er også, at der blandt 
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lærerne på Støvring Gymnasium er en række ildsjæle, der knytter båndene og som også stiller deres eget, 

private hjem til rådighed for indkvartering. Vi er glad for, at det har været tilfældet i mere end 25 år på 

Støvring Gymnasium – og krydser fingre for, at det kan fortsætte!   

Rejserne skal være en del af undervisningen. Det er ukompliceret, når det er hele klasser, der rejser, hvilket 

er tilfældet med studieturene i 2.g. Udfordringen kan opstå, når der gennemføres sprogrejser på valghold. 

Her vil klassens undervisning normalt køre videre, selvom nogle elever er i Kina, Spanien, Tyskland, 

Frankrig. Og da der gennemføres sprogtimer på turen, vil de elever fra sprogholdene, der af forskellige 

årsager ikke deltager, gå glib af sprog-undervisningen.  

 

Oktober 2020, JK og JN.  
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