
VELKOMMEN TIL MØTE FOR FORESATTE 

PÅ VG2 STUDIESPESIALISERING 

KLASSENE 2STA, 2STB, 2STC



Tema: Utvekslingsopphold for elever på vg2 studiespesialisering

Agenda

• Innledning ved rektor

• Om Erasmus+-ordningen

• Informasjon om prosjektene inneværende skoleår for vg2 

studiespesialisering

• Skolens rutiner rundt informasjon og utvelgelse av elever

• Muligheter til å stille spørsmål

13.02.23

Agenda



Elevutveksling for vg2 ST –
læringspunkter for skolen

• Forsterke 
informasjonsarbeidet både 
mot elever og foresatte.

• Forsterke dialogen med 
elevene både i forkant og 
etterkant av 
søknadsprosessen.

• Vurdere nøye antall 
mobiliteter pr. klasse slik at 
det ikke bare blir igjen noen 
få elever på skolen.

13.02.23



Samarbeid skole-hjem

13.02.23

• Møter for foresatte på høsten (foreldremøter) på vg1-

og vg2-trinnet. Invitasjon legges på skolens 

hjemmeside. Vi sender påminnelse med lenke til 

hjemmeside på sms, via Everyday. 

• Kontaktlærer gjennomfører samtale med foresatte (til 

ikke myndige elever) og elever i løpet av første 

skolehalvår. 

• Møte for avgangselever (vg2 YF, vg3 SF) og foresatte 

om russetid og inkludering

• Egne møter knyttet til konkrete saker, eksempel 

elevutveksling, fagvalg. 

• Dialog om elevens opplæringssituasjon, der behovet er 

ulikt fra elev til elev.



IST Everyday er fylkeskommunens skoleadministrative system.

Der ser elever og foresatte skolerute, termin- og standpunktkarakterer, fravær, timeplaner.

(Og individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med vedtak om spesialundervisning).

Foresatte må selv logge seg på og oppdatere personopplysninger i Everyday.

Tilgang gis kun til foresatte til elever under 18 år.

Foresatte finner lenke på hjemmesiden. Logg på med MinID eller BankID.

IST Everyday

13.02.23



IST Everyday

Registrering av 
kontaktinformasjon gjør 
det lettere for skolen å ta 
kontakt med hjemmet. 

13.02.23



Tittel: Internasjonalisering på Vg2 ST

Avsender: Rektor

Slik situasjonen har utviklet seg vil skolen forsøke å legge til rette for at 

elever som kan og vil reise på utveksling skal få mulighet til dette. De som 

allerede har fått innvilget søknaden sin reiser som planlagt. De 22 elevene 

som per i dag enten har fått avslag eller har takket nei til muligheten vil bli 

invitert til en samtale med skolen i løpet av uke 6. Vi må ta forbehold om 

at det finnes ledige flyreiser og hotellrom, og at vi kan skaffe nok 

følgepersoner.  

13.02.23

Melding til elever og foresatte Vg2 
studiespesialisering fredag 03.02.23



ERASMUS+ MOBILITETSREISER

Informasjonsmøte for elever og foresatte 



Erasmus+

13.02.23

• EU-finansiert 
mobilitetsprogram for å 
støtte utdanning, trening 
og sport for ungdom i 
Europa.

• Tidligere kun for yrkesfag, 
men nå også for 
studieforberedende.



Erasmus+ Akkreditering

13.02.23

• Steinkjer vgs ble akkreditert som 
Erasmus+ skole i 2021

• Egen Europa-plan med målsettinger 
knyttet til overordnet del av læreplanen:

- åpne dører mot verden og framtida

- gi innsikt i kulturelt mangfold

- språkkunnskap er en ressurs

- mer tverrfaglig undervisning

- forberede elevene på et samfunn og 
arbeidsmarked som endrer seg raskt og 
blir mer internasjonalt (karrierelæring)

- livsmestring



Internasjonal aktivitet ved 
Steinkjer vgs

13.02.23

• Et tilbud om utveksling ved 
nesten alle utdanningsprogram

• Vg2
• Varighet: 10 dager – 3 uker
• Samarbeidspartnere i 

Frankrike, Spania, Island, 
Irland, Polen, Tyskland, Italia, 
og Tsjekkia

• Flere bilaterale prosjekter
• Erasmus+, EEA Grants, Troll-

stipend, Gjør Det!



UTBYTTE AV
INTERNASJONALISERING

13.02.23

• Økt faglig kompetanse

• Personlig vekst og utvikling (livsmestring): 
tilpasningsdyktighet og løsningsorientering

• Forbedret språk-kompetanse, 
kommunikasjonsevne, og samarbeidsevne

• Forbedret kulturkompetanse: innsikt i andre 
europeiske samfunn

• Bedre forståelse av verdier som åpenhet, 
toleranse og respekt

• Bevisstgjøring rundt tema som demokrati, 
medborgerskap, og bærekraftig utvikling

• Større perspektiv – studie og jobbmuligheter

• Europass Mobilitetsdokument og Certificate of
Attendance



Utbytte av internasjonalisering

13.02.23

«Internasjonale prosjekter 
er et godt verktøy og en 
god metode for å gi elevene 
våre den kunnskap og erfaring 
de trenger for å kunne 
bli ansvarlige 
samfunnsborgere som er godt 
rustet til å tilpasse seg livet i 
et multikulturelt samfunn i 
stadig endring.»



Rutiner

13.02.23

• Skolen søker om midler

• HK-dir behandler 
søknaden og tildeler 
mobiliteter

• Prosjektgruppene 
planlegger 
utvekslingsopphold 
sammen med 
samarbeidspartner



• Skolens regler gjelder under hele oppholdet, uansett alder

• Ambassadører for Steinkjer og Norge

• Gå aldri alene og gi beskjed om hvor dere går – tenk 
sikkerhet!

• Plikter vedrørende etterarbeid: 
1. evaluering (spørreundersøkelse)
2. skriftlig rapport (inviduelt)
3. muntlig presentasjon (gruppeoppgave)

13.02.23

Reglement og plikter



• Gyldig pass (kopi leveres prosjektleder)

• Reiseforsikring

• Europeisk helsetrygdkort

• Visa – MasterCard (lommepenger)

• Deltakerkontrakt (2 stk) samt kontaktopplysninger

• Tillatelse til å reise (under 18 år)

13.02.23

Må være på plass



• Beredskapsplan

• Guardian’s authorization

• Kontaktinformasjon til elever og foresatte

• Reiseklar – registrering av utenlandsreise

13.02.23

In case of…



INFORMASJON OM PROSJEKTENE 
INNEVÆRENDE ÅR FOR VG2 ST



13.02.23

Elevutveksling skoleåret 2022/2023 
Vg2 studiespesialisering

Elevutvekslingen er 
knyttet overordnet del 

av læreplanen, og 
læreplanene i norsk og 

historie.

Det er elevenes 
fremmedspråk som har 
vært  førende for hvilket 

prosjekt og reisemål 
eleven kan søke om 

deltakelse på (spansk, 
fransk, tysk). 



Fransk: 
• Skolen har fått Trollmidler til et utvekslingsprosjekt med en skole i Rouen, Frankrike. 
• Midlene muliggjør utveksling for alle ST-elevene som har fellesfaget fransk. 
• 21 elever fra vg1- og vg2-trinnet på studieforberedende reiser på utveksling. 
• 10 fra vg1 studieforberedende, en fra kunst, design og arkitektur, 9 fra studiespesialisering.
• 11 fra vg2 studieforberedende, to fra idrettsfag, 9 fra studiespesialisering.
• Søndag 5.- søndag 12. mars. 

Tysk og spansk: 
• Skolen har fått penger gjennom Erasmus+ til 23 elevmobiliter til Vila-Real i Spania, og 23 mobiliteter til 

Reykjavik på Island. 
• Det er elever på Vg2 studiespesialisering som ble gitt muligheten til å søke om deltakelse på disse to 

prosjektene. 

Island: Mandag 6. - onsdag 15. mars

Spania: Tirsdag 7. - torsdag 16 mars, to elever må reise hjem onsdag 15. mars, sammen med en av lærerne.

Elevutveksling skoleåret 2022/2023 
Vg2 studiespesialisering

13.02.23



Utveksling for elever på Vg2 
studiespesialisering

• 55 av 77 elever på Vg2 studiespesialisering fikk tilbud 
om utveksling etter søknad og intervju.

• 23 elever med tysk eller eget morsmål som 
fremmedspråk (Erasmus+, Island), her var det 31 
søkere.

• 23 elever med spansk (Erasmus+, Spania), her var det 
26 søkere.

• 9 elever med fransk (Troll-midler).

13.02.23



2STC, 26 elever
5 til Frankrike
7 til Spania
9 til Island
5 ikke tildelt plass, 4 av 
disse søkte utveksling, 1 
har ikke søkt

2STB, 26 elever
3 til Frankrike
11 til Spania
6 til Island
6 ikke tildelt plass, 2 av 
disse søkte utveksling, 
4 har ikke søkt

2STA, 25 elever
1 til Frankrike
5 til Spania
8 til Island
11 ikke tildelt plass, 5 av 
disse søkte utveksling, 6 
har ikke søkt

13.02.23



SKOLENS RUTINER RUNDT 
UTVELGELSE AV ELEVER



13.02.23

Rutiner - utvelgelse

Formell søknad og intervju

Interesse og motivasjon

Orden og atferd

Fravær

Elever med færre muligheter

Personlige forutsetninger for å kunne delta

Evne til å kommunisere og samarbeide



- Ambisjoner og interesse for faget sitt og 
opplæringen

- Oppmøte og motivasjon, karakterer vil ikke 
nødvendigvis være utslagsgivende

- Personlige forutsetninger for å kunne være 
borte i 10 dager, i stor grad greie seg 
selvstendig, men samtidig også bo sammen 
med andre elever i denne tiden. 

- Språklige ferdigheter i engelsk, men det 
viktige her er at man vil kunne kommunisere, 
og ikke uttale og grammatikk for eksempel. 

- Ambisjoner og interesse for spansk språk og 

kultur

- Oppmøte og motivasjon, karakterer vil ikke 

være utslagsgivende

- Personlige forutsetninger for å kunne være 

borte i 10 dager og delvis greie seg 

selvstendig i denne tida. 

- Språklige ferdigheter i spansk, men det viktige 

her er at man kan kommunisere, og ikke 

grammatikk

Studietur til Vila-Real Studietur til Reykjavik

Kriterier for utvelgelse

13.02.23



• Internasjonal koordinator, en rutinert faglærer og 

avdelingsleder på ST har intervjuet alle de 22 elevene 

som ikke hadde fått tildelt plass (også de 11 som i 

utgangspunktet ikke hadde søkt).

• Elevene har levert et skriftlig svar på om de ønsker å bli 

med på tur eller ikke.

02.01.23

Hva har skjedd den siste uka?



• Tre elever bekreftet at de fortsatt vil til Villareal. 

• Én av de opprinnelige 23 har trukket seg, dermed blir 

regnestykket 23+3-1=25.

• Overnatting til to ekstra ser ut til å gå i orden.

• Flyreise til to ekstra kan gå i orden. To elever må reise 

hjem onsdag 15. mars, sammen med en av lærerne.  

13.02.23

Status Spania
Tirsdag 7. - torsdag 16. mars



• Elleve elever har signalisert at de ønsker å være med i tillegg til de 23 som 

hadde fått plass.

• Vi har foreløpig ikke fått svar på om det finnes tilgjengelig overnatting eller 

flybilletter.

• Det jobbes med å undersøke om det planlagte programmet kan inkludere flere 

elever.

• Til sammen 34 elever utløser fire ansatte for å følge elevene.

• Vi trenger flere følgepersoner (lærere). En del praktisk organisering gjenstår før 

vi kan avgjøre om det blir tur til Island.

13.02.23

Status Island
Mandag 6. - onsdag 15. mars



SPØRSMÅL?
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