Formålet med en internationale dimension i undervisningen på Sønderborgs skoler er at sikre, at
•
•
•
•
•

alle elever arbejder med internationale emner og projekter i samtlige fag
eleverne udvikler deres interkulturelle forståelse
eleverne udvikler deres demokratiopfattelse
eleverne bruger deres sprogkundskaber i engelsk og tysk til kommunikation med elever i udlandet
eleverne arbejder med de nyeste teknologiske muligheder for kommunikation

Læseplanen er i foråret 2010 godkendt af kommunen og skolebestyrelserne på skolerne, og hovedtrækkene i
planen er skitseret her. Hele planen kan læses under menupunktet ”International læseplan for skolerne i
Sønderborg Kommune”.
Indskolingen:
• Elever, der har boet i udlandet eller har udenlandske rødder kan fortælle om deres land. Forældre kan
inddrages.
• Eleverne kan hvert år bruge Børnenes Ulandskalender i undervisningen.
• Eleverne skal lære at e-maile.
• Eleverne kan indgå i internationale samarbejdsprojekter med andre nordiske lande (Nordplus
Junior).
Mellemtrinnet:
• Eleverne kan deltage i internationale samarbejds-projekter med andre nordiske lande (Nordplus
Junior).
• Eleverne kan deltage i internationale samarbejdsprojekter med elever fra andre lande i Europa
(Comenius-projekt).
• 5. årgang skal deltage i en international uge med forskellige temaer. Øvrige klasser anbefales at
deltage.
• Lærerne opfordres til at samarbejde med den internationale skole i Sønderborg.
Overbygningen:
• Eleverne skal deltage i internationale samarbejds-projekter med elever fra andre lande i eller uden
for Europa. Arbejdssproget skal være engelsk eller tysk.
• Eleverne skal udvikle deres interkulturelle kompetencer gennem klart definerede projekter
(Comenius, ASEF, Unesco).

•
•
•
•
•

Eleverne kan deltage i internationale samarbejds-projekter, som kombineres med et ophold i det
pågældende land (f.eks. venskabsklasse med genbesøg eller projekt gennem Nordplus Junior,
Comenius, Unesco etc. ).
En skole og dens bestyrelse kan beslutte, at en evt. lejr-skole i udskolingen går til udlandet.
Der kan oprettes frivillige valghold med internationalt indhold (f.eks. avisprojekt med andre lande)
på engelsk.
Det anbefales at bruge undervisningsassistenter fra andre lande.
Det anbefales at bruge ”EU på skemaet” / EU Springday.

