Let’s do It
Dansk partnermøde på Sophieskolen, Nykøbing F, Guldborgsund, 22.08.2017
Dagsorden:
1) Siden sidst:
a. Afrapportering af Let’s do It 2017.01.01-06.30
i. Bo orienterede
b. Sommer-exchanges (Stubbekøbing, Nr. Alslev & Sakskøbing)
i. Er Nysted og Nysted Skole interesseret i noget tilsvarende?
c. Brev til John Brædder
i. Er afsendt og borgmestersekretær har svaret, at brevet er læst med
interesse.
d. ”Camp-Kalmar” bevilget
i. Ved at arrangere transporten hensigtsmæssigt jf. EFA-praksis, frigøres der
midler, der dels kan benyttes til ekstra lærerudgifter på Falkenbergsskolan
og dels til nedenstående vedr. Nordplus Junior, hvilket skal aftales med
Kalmar.
e. Nordplus-Junior bevilget til Stubbekøbing Skole
i. Erfaringer fra seneste Nordplus Junior projekt siger, at bevillingen ikke er
tilstrækkelig. I forhold til Sophieskolens projekt vil ”automatiske” admpenge fra ”Let’s do It” kunne dække hullet, og vedr. det kommende projekt
bør ”Camp Kalmar” kunne supplere, da budgettet viser muligheden.
f. Lærerudveksling med Garzdai er bevilget til Sophieskolen.
i. 2 x 2 lærere tager 1 uge til Garzdai efter nytår.
g. ”Exporting Exchanges for All”, med film om EFA samt involvering af skolen i Milano i
2 exchanges i Polen, blev desværre ikke bevilget.
2) Opfølgning fra sidste møde:
a. Der bør udarbejdes check-liste til gruppeledere og projektledere: guide / vejledning.
Se venligst vedhæftede.
i. Det skal bl.a. forklares, hvad Interkulturel Aften er.
b. Vi skal eksperimentere yderligere med anvendelse af dagbog o.l. i forbindelse med
reflektionstid.
i. Hver skole skal sørge for at deres exchange-deltagere bliver udstyret med
kladdehæfte / glosehæfte til anvendelse i forbindelse med reflektionstid.
c. Lærere/gruppeledere kan evt. have dokumentationsopgave inkl. kontakt til pressen.
d. Sydfalster Skole vil kontakte Folketidende for at få dem til at skrive om elevernes
oplevelse nu, hvor de har været afsted.
i. ”Emil og Flykra har fået 35 nye venner” blev bragt i Folketidende d. 2.6.
Rigtig Fint. Artiklen er vedhæftet.
3) Planlægning af september-exchanges
i. Bo laver opdaterede info-breve med afg-tider etc.
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b. Hvem deltager hvor?
i. Warzenko (15+2): Sydfalster Skole
ii. LT: Jaunimo Sodyba (13+2): Nysted Skole
iii. LT: Jaunimo Strykis (13+2): Sophieskolen
c. Nicoline er projektleder på campen i Stubbekøbing.
i. Nicoline, Claus & Bo arbejder på en mad-ordning
d. Der mangler flere deltagerlister!
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
4) Ansøgningsteam skal på banen mht Erasmus+-deadline 4. oktober kl. 12 og projekter fra og
med september 2018, hvor vi pt. kun har ét.
i. Peder, Christian & Bo mødes 11.9 kl. 14 på Sophieskolen og arbejder på 2
Erasmus+ ansøgninger: én fra Sydfalster Skole og én fra Sophieskolen.
5) Hvem deltager hvor til 25/26 – 31.5/1.6.2018:
a. Falkenbergsskolan, Kalmar, 15+2 (Camp Kalmar – Erasmus+)
i. Stubbekøbing
b. Guldborgsund (Nordplus Junior) besøg af 2 x 15+2 fra LV & LT
i. På Sydfalster Skole og gerne med Milan & Pako som workshopledere
c. Liepaja (LV) 15+2 (Nordplus Junior)
i. Nysted Skole
d. Jaunimo Sodyba (Klaipeda, LT) 15+2 (Nordplus Junior)
i. Evt. på Sendvario Progymnazija med overnatning i Gym - Sophieskolen
6) Hvem deltager i Kursus 3 i Klaipeda 31.10-2.11? Afklares bl.a. i forhold til skoleledermøde, der
finder sted samtidigt.
Pt er følgende tilmeldt: Gitte & Peder (Sydfalster Skole), Malene (Nysted Skole),
Daniela Stoian (mht til rapport/bog om ”Stop Climate Changes), Olav Jansen & B.O.
Falkenbergsskolan (Kalmar) sender 6 lærere
i. Der er i hvert fald 2 meget vigtige punkter på dagsordenen i Klaipeda:
a. Få de andre lande til at skrive og indsende ansøgninger
b. Foreningsdannelse – Konstituering af foreningen ”Exchanges for All”, som
vil have hjemsted i Guldborgsund Kommune.
i. Formål:
1. International mobilitet for 8. klasses elever
2. Lærermobilitet
3. Workshops med internationale kunstnere
ii. Årsmøde / Generalforsamling vil jf. de kommende vedtægter finde sted
i Guldborgsund
iii. Et skolebestyrelsesmedlem fra Sophieskolen er født medlem af
bestyrelsen for ”Exchanges for All”.
Jan taler med Jack (GBS-jurist) om ovenstående. Bo skriver udkast til vedtægter.
7) Evt. Intet til ref.
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