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Let’s do It 

Guldborgsund-project-Meeting 
at Sophieskolen, Nykøbing F, Guldborgsund, 30.10.2017 

 
1) Evaluering af september-exchanges: 

a. Peder: Warzenko (PL) er nærmest bygget til formålet. Næsten optimalt sted. Det var en 
fornøjelse at være projektleder, både i forhold til gruppeledere og til workshopledere. 
Alle var med. Meget aktiv ung gruppeleder fra Garzdai. 

b. Claus om Stubbekøbing: Super god camp, men en køkken-medarbejder ville have været 
godt, da Nicoline og Linda havde for mange roller. 
LT-gruppelederne sagde, at de var på ferie. 

c. Brian om Jaunimo Sodyba (LT): Stedet er vejrafhængigt, men heldigvis var det med os. 
God elev-gruppe og rigtig, rigtig fint projekt. Der måtte godt have været lidt mere 
forhåndsinformation vedr. Interkulturel Aften. 
Værterne til dobbelt-forestillingen på Sendvario var uengagerede. 

d. Jan om camp på Sophieskolen: DE-lærere så ugen som ekstra forberedelsestid, & 
projektlederen var ikke tilstrækkelig udadvendt, samlende og igangsættende. 

 
Konklusioner: 
- Godt at lave præsentationer til upload i DropBox inden afrejse til exchanges, men mest 

for at øve sig i at kommunikere. 
- Vigtigt med gruppearbejde 
- Mini hvidbog om opgaver og roller. Til forventningsafstemning. Videre-udvikling af 

”About being Project-Leader”. 
 

2) Forslag til vedtægter for foreningen ”Exchanges for All” 
a. Hvis der skal udøves lobby-virksomhed, så er det godt med skolebestyrelsesmedlem 
b. Som argument overfor forvaltningen, så er det godt at have GF i Guldborgsund. 

3) Forslag til bestyrelsesmedlemmer for ”Exchanges for All”. Fra GBS foreslås Christian + 
skolebestyrelsemedlem. 

4) Fordeling af opgaver mht Klaipeda kursus: mindre skrivegrupper vedr. ansøgninger. Medbring 
venligst bærbar computer. Vi skal arbejde i mindre ansøgningsgrupper. 

5) Budget for Nordplus-exchanges jf. referat fra sidste møde + nølende svar på henvendelse til 
Kalmar desangående. 
Camp i LT skal bo på skole, hvis budgettet skal hænge sammen – også selvom der spares 
penge ved selv at lave aftensmad på Sydfaster camp’en. 

6) Evt. –  
NB! afg. fra CPH-lufthavn tirsdag kl. 12:05 

 
 
 

 
 




