
Nordnorske Europadager – Bodø 5.- 6.desember 
 

Mål for dagene: 

• Økt forståelse for internasjonalt samarbeid som virkemiddel for å nå lokale mål på 

utdanningsfeltet, men også som et mål i seg selv 

• Få inspirasjon til å ta i bruk mulighetene som finnes 

• Innlede en dialog om et nettverk for internasjonalisering for videregående skoler i 

Nordland.  

Program 5.desember: 

12.15 – 13.00 Felles minglelunsj under Nordnorsk Europadag 

13.00 – 13.30 Innledning ved Nordland fylkeskommune  

Velkommen, presentasjonsrunde og gjennomgang av plan for dagene. Kort om Nordlands 

mål og ambisjoner med internasjonalt samarbeid, aktiviteten i fylket og statistikk.  

13.30 – 14.15 Internasjonalt samarbeid i videregående opplæring 

Hvorfor deltar Norge i Erasmus+ og andre internasjonale utdanningsprogram og hvilke 

utfordringer kan programmene bidra til å løse? I denne bolken ser vi på hvilke muligheter 

som ligger i Erasmus+ og hvilken merverdi gir det for elever, lærere og skole å jobbe 

internasjonalt. Vi får også møte Marte Lundberg fra Aust-Lofoten videregående skole som vil 

fortelle litt om hvordan deres skole bruker Erasmus+.  

14.15 – 14.30 Pause 

14.30 – 15.30 Gruppearbeid 

I denne bolken vil vi jobbe i grupper på tvers av skoler med fokus på mulighetene som 

finnes. Hva kan være ønskelig å få til på skolene og hvordan kan internasjonalisering knyttes 

til pågående og fremtidige satsninger ved skolene?   

15.30 – 16.00 Nettverk for internasjonalisering og skoleeiers rolle  

Fylkeskommunene som skoleeiere er viktige bidragsytere til å skape gode strukturer og 

bygge ned barrierer for deltakelse i internasjonale utdanningsprogrammer for de 

videregående skolene. I denne økten vil vi se på noen potensielle styrker ved etablerte 

nettverk og samarbeid i fylket.    

 

Program 6.desember: 

08.30 – 08.45 Oppsummering dag 1 

08.45 – 10.00 Gruppearbeid 



I denne økten vil vi jobbe i grupper for å se på mulighetene for et tettere samarbeid mellom 

skolene og fylkeskommunen på internasjonaliseringsfeltet. Hva er behovet og hvordan kan 

det legges til rette for strukturer i fylket som bygger ned utfordringer og barrierer og øker 

deltakelsen i internasjonale utdanningsprogram.  

10.00 – 10.15 Pause  

10.15 – 11.30 Gruppearbeid forts. 

11.30 – 12.00 Oppsummering av samlingen og veien videre for nettverket  

12.00 – 13.00 Felles lunsj med internasjonal samling 

PS. De som er invitert til internasjonal samling av Stig Olsen ved internasjonalt kontor er 

velkommen til å delta på denne samlingen etter felles lunsj.  


