Valghold 6. klasse – Internationalt klasseværelse
Siden skoleåret 2010/2011 tilbyder vi valgfaget Internationalt klasseværelse for vores
elever på 6. årgang.
I et modul ugentligt et halvt skoleår mødes holdet i skolens it lokale, hvor vi mailer med
venner i Zhukovsky (forstad til Moskva). Hver elev har sin personlige mailven, og
indledende udveksles personlige profiler, så eleverne kan danne sig et førstehåndsindtryk
af hinanden. Herefter kommunikeres om forskellige fastlagte temaer vedrørende
hverdagen, skole og fritid, traditioner og højtider, mad, seværdigheder m.m. Der sendes
billeder til hinanden, og efterhånden som kontakten er veletableret udvider eleverne
kommunikationen med facebook og skype. Kommunikationssproget er engelsk!
De russiske elever kommer på besøg i Danmark. De indkvarteres privat 2 og 2 hos deres
danske mailvenner. Under opholdet er der fælles program for de danske og russiske elever,
skolebesøg med deltagelse i undervisningen og 1 dag helt i værtsfamiliernes regi. Der
afsluttes med et fælles farewell party på skolen for alle implicerede elever og forældre.
Senere er det de danske elevers tur til en genvisit i Rusland. Vi flyver fra Hamborg til
Moskva, hvor værtsfamilierne henter os i lufthavnen eller modtager os i Zhukovsky på
pladsen foran House of Culture. Vores elever indkvarteres ligeledes 2 og 2 i de russiske
familier. I Rusland venter os også et veltilrettelagt program, hvor der både indgår
skolebesøg, fælles bustur til Moskva og aktiviteter med og i værtsfamilierne. På skole nr. 3,
som skolen i Zhukovsky hedder, afsluttes ligeledes med et farewell party for alle.
Årets undervisning afsluttes med en udstilling med fotos, små artikler og klenodier, som vi
har modtaget af vore russiske venner.
Det har været en stor succes de 2 gange vi nu har været af sted. Eleverne profiterer såvel
sprogligt, socialt og oplevelsesmæssigt. De lærer noget om anderledes/fremmed levevis,
må tilpasse sig og klare udfordringer, der kræver mod, selvstændighed samt positiv og
åben tilgang til noget, der er meget anderledes end de er vant til! Dette har vore elever
klaret med bravur .
Når et valgfag som dette skal fungere optimalt kræver det stor opbakning fra forældre og
skolens ledelse. Der er en del arbejde forbundet med valgfaget for alle parter, elever,
lærere, forældre og ledelse. Eleverne skal ville det, være seriøse, stabile, engagerede samt
kunne ta’ et medansvar. Læreren skal kunne stole 100 % på de elever, der skal deltage.
Deadlines skal overholdes, så planlægningen og undervisningen ikke smuldrer.

På den netop afviklede tur til Zhukovsky deltog også skolens ledelse, Karen Marie Hougård.
Hun engagerede sig meget i kontakten til den russiske skole og var ikke mindst
medvirkende til at manifestere det fremtidige grundlag for videre samarbejde, idet hun
underskrev en samarbejdsaftale, der skal sikre de kommende års fælles projekt. Det var
også en stor støtte for mig at blive ledsaget af en leder, der brænder så meget for den
internationale dimension på sin skole. Karen Marie Hougård er i øvrigt leder af det
Internationale netværk i Sønderborg kommune, hvor alle 21 skoler i kommunen har en
deltagende international koordinator siddende.
Der oprettes igen et valghold – Det internationale Klasseværelse – 2012/13 med 18 elever
fra 6. årgang.
Marion Pabst, lærer for holdet og international koordinator på skolen

