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Let’s do It 
Dansk partnermøde på Sophieskolen, Nykøbing F, Guldborgsund, 24.05.2017 

 
 

1) Evaluering af maj-exchanges (Workshops, Projekt-leder, Reflektionstid, Morgencirkler, 
Forestillinger) 

a. Sophieskolen: 60 deltagere er for mange. 
b. Reda: Faciliteter helt i top, men minus at Iza ikke var der fra starten, og at stabsmøder 

begrænsede sig til 2 minutters information.  
Uheldigt at LT-gruppen ikke kunne være med fra start. 
Besøg på universitet var spild af tid og meningsløst for 8. Klasses-elever. 
Fint at de 2 PL-projekter optrådte for hinanden. 

c. Warzenko, Wejherowo: Godt projektsted. Maden var bedre end i LT. Stabsmøde til 
frokost - og om aftenen, hvor der blev drukket en øl. Vil være godt med en printer. 

d. Jonna & Pia fortalte om campen på Jaunimo Sodyba, LT: Super sted og fedt med 
hytterne. Pia: ”Alpha & Omega at opleve det selv. Det giver kæmpe forståelse.”  
Darek var god projektleder. 
 
Konklusioner:  
- Der bør udarbejdes check-liste til gruppeledere og projektledere: guide / vejledning. 
- Vi skal eksperimentere yderligere med anvendelse af dagbog o.l. i forbindelse med 

reflektionstid. 
- Lærere/gruppeledere kan evt. have dokumentationsopgave inkl. kontakt til pressen. 
- Sydfalster Skole vil kontakte Folketidende for at få dem til at skrive om elevernes 

oplevelse nu, hvor de har været afsted. 
 

2) Planlægning af september-exchanges 
a. Hvem deltager hvor? 

i. Warzenko (15+2): Sydfalster Skole 
ii. Jaunimo Sodyba (13+2): Nysted Skole 

iii. Påå skolen ”Klaipeda Sendvario Progymnazija” (13+2): Sophieskolen 
b. Deltagerlister – hvornår? Er på vej 
c. Bo sender Info-papirer 
d. Nicoline er projektleder på campen i Stubbekøbing. 

 
2. Hvem deltager i Kursus 3 i Klaipeda 31.10-2.11? Afklares bl.a. i forhold til skoleledermøde, 

der finder sted samtidigt. 
Vigtig at få vores partnere på banen mht også at skrive ansøgninger. 
Nødvendigt at lave hands-on skrive-workshop. 
 

3. Nye ansøgninger: der er siden Nytår indsendt følgende: 
i. 2 ansøgninger til Nordplus Junior 

ii. Ansøgning til Erasmus+ om 2 exchanges i PL + TV-produktion 
iii. Ansøgning om lærerudveksling med Garzdai, LT. 
iv. Ansøgning fra Kalmar om 3 exchanges. 
v. Ansøgning ”Reach Out” fra CultHus til Erasmus+ om workshops  

med kunstnere fra andre lande. 



Dansk	partnermøde	–	Let’s	do	It	–	Guldborgsund,	DK,		24.5.2017	
	

 
 
 

4. Lokalt arbejde med Stop Climate Changes: 
Bidrag til newsletter ønskes & er på vej 
Overvejelser vedr. lovede, afsluttende hand-book med anbefalinger til hvorledes sådant 
arbejde kan foregå – tages op til efteråret. 
 

5. Evt. 
a. Kommunal pulje til dækning af ekstra lærerudgifter i forbindelse med internationale 

mobilitetsprojekter. Bo udarbejder oplæg, der først sendes til EFA-gruppen for 
kommentarer. 
Grundlæggende aflønning: 
14 timer i alt pr. dag dvs. 6,5-7 ekstra når en lærer er ude 
14 timer på lørdage og søndage + 50% oveni, dvs. i alt 21 timer pr. lør/søndag. 
Derudover evt særligt tillæg 
113 kr./time, når en lærer har over 750 timer. 
 

b. ”Reach Out” S-B-projekt om workshops på skoler med kunstnere fra andre lande 
har ansøgningsfrist 30.6. Camilla vil skrive rundt til alle kommunens folkeskoler med 7 
9.klasser og høre, om de er interesserede. 6 skoler kan deltage. 
 

c. Et evt. besøg fra Garzdai bør finde sted samtidig med, at vi har exchanges. Bo arbejder 
videre med planen, der har som formål at give politikere og forvaltninger kendskab til 
EFA & Let’s do It. 
 

d. Forslag om at én eftermiddag pr. workshop anvendes til madlavning, som skal kobles 
op på bæredygtighed / Stop Climate Changes og koordineres af lærer. Herved spares 
penge, og der kan knyttes god læring vedr. klimaforandringer etc. 

 
e. Der laves 10 min. video som oplæg til sept-exchanges: 

i. Intro om skole & by 
ii. ½ min. pr elev: My name is.., I come from…, my hobbies are etc. 

Uploades til dropbox@exchangesforall.eu 
Password: efa2015 
 

f. Næste møde afholdes på Sophieskolen tirsdag d. 22.8 kl. 13-15 
 

Ref: B.O. 
 

 
 
 
 




