Let’s do It
Guldborgsund-project-Meeting
at Sophieskolen, Nykøbing F, Guldborgsund, 3.4.2018
1) Konferencen 9-12.4 med 42 udenlandske deltagere:
a. Hvem kan være guide i Nykøbing mandag eftermiddag? Olav tilbød sig.
b. Hvem byder velkommen tirsdag morgen? Frede Danborg blev foreslået
c. Bliver I og spiser frokost tirsdag? Peder skal til skolen
d. Hvem kører med i bussen tirsdag og onsdag? Olav + Bo
e. Hvem deltager i afslutningsmiddagen onsdag aften? Stine+Peder kommer
lidt senere.
f. Evt. frokost (madpakker) på Stubbekøbing Skole onsdag?? Ja
g. Besøg på skolerne:
i. Tirsdag d. 10.4 kl 14 på Sydfalster Skole
”Elevers og læreres udbytte ved at deltage”
Ølsmagning i Væggerløse efter kaffe og spadseretur i Marielyst.
ii. Onsdag d. 11.4 kl. 9.30 på Sophieskolen
”Samarbejde mellem flere skoler i kommune ang. exchanges,
ansøgninger & værtsskab”
iii. Onsdag d. 11.4 kl. 11 på Stubbekøbing Skole
”Fordele og vanskeligheder ved at have exchange på skolen i
skoletiden”
iv. Onsdag d. 11.4 kl 14 på Nysted Skole
”Betydning af internationalt skolesamarbejde anskuet som
koordinator og som forælder”.
h. Til Velkomstmiddagen på Middelaldercentret: Christian står for kort
fortælling om Middelaldercentret & iværksætterånden
2) Maj-exchanges:
a. madras+sovepose skal medbringes til Kalmar+Klaipeda
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b. Sydfalster-exchange:
i. låner madrasser af Sophieskolen.
ii. Køkkendame står for madlavning
iii. Performance på Stubbekøbing Skole onsdsag formiddag 31.5
iv. Performance på Torvet i Nykøbing onsdag kl. 14:30
v. Projektet overnatter formentlig i Hallen.
c. En evt. lock-out i forhold til exchanges?? Vi håber og forventer, at det ikke
bliver aktuelt.
3) Evt.
a. Camilla medbragte 45 muleposer med GBS-logo, der fyldes med diverse
materiale bl.a. de 2 publikationer, der produceres af ”Let’s do It” og
leveres til Sophieskolen:
i. Anbefalinger vedr. ”Stop Climate Change” arbejde i skolen.
ii. Anbefalinger til projektledere og organisationer vedr. internationale
mobilitetsprojekter”.
iii. Bo sender info til Jan vedr. pakning
b. Bo sender opdateret program til Jan, der sørger for mangfoldiggørelse mv.
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