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Vi har i løbet af de seneste år fået opbygget et stort netværk af udenlandske partnerskoler, i alt 10 

skoler. Vores partnerskoler er primært knyttet til de forskellige studieretninger, men også faget 

tysk har sin egen udvekslingsaftale med Duborg-skolen i Flensborg. I dette skoleår har vi taget hul 

på 3 nye partnerskaber, C-retningen har påbegyndt samarbejdet med St. Mary’s College i Galway, 

K-retningen har været i Kina hos vores kinesiske samarbejdsgymnasium, mens et tyskhold har 

besøgt og fået besøg af Duborg-skolen i Flensborg. Vores hovedfokus for alle udvekslinger har 

været at forøge fagligheden i samarbejdet med de udenlandske skoler. Vores egne elever har 

således under genbesøget fra udlandet indgået væsentlig mere i aktiviteter ud af huset og i 

projekter på skolen sammen med vores gæster. Vores elever har fx ageret guider på byvandringer 

og museumsbesøg, de har lavet små fælles filmprojekter med gæsterne og de har lavet 

naturvidenskabelige forsøg, som blev startet i fællesskab i udlandet hos vores partnerskoler og 

herefter færdiggjort på Nørre G under genbesøget (se beskrivelse af hver enkelt internationale 

studieretning nederst i dokumentet).  

Vi har påbegyndt både elev- og lærerudveksling i dette skoleår. Vores historie- og mediefagslærer 

Stefan har været 3 uger i Kina, hvor han har undervist en klasse i mediefag og film. I det 

kommende skoleår vil vi endnu en gang sende en lærer til Kina, ligesom vi har en aftale med vores 

kinesiske partnerskole om at de sender en lærer på udveksling til Nørre G. Vi udvider vores aftale 

med vores franske partnerskole og sender en af vores matematiklærere til Frankrig i 2 uger i løbet 

af november. Hun skal her indgå i undervisningen og bo privat hos en lærer fra den franske skole. 

Ligesom vi har sendt en lærer af sted, har vi haft en elev fra 3g på udveksling i Frankrig hos vores 

partnerskole. Her har hun indgået i undervisningen på fransk og boet hos en elev fra den franske 

skole. Vores elev har også haft den franske elev boende hos sig i Danmark i 3 uger, hvor den 

franske elev indgik i den daglige undervisning, primært i IB-systemet. Vi har det kommende skoleår 

planer om at sende en pige og en dreng til Frankrig, som så også får besøg i Danmark af 2 franske 

elever.  

Vi evaluerer løbende det internationale arbejde med vores teams, vores elever og udenlandske 

samarbejdspartnere. Der er generelt stor tilfredshed fra både elev- og lærerside, som begge peger 

på et stort sprogligt udbytte og et lærerigt kulturmøde. 

Hvis man ønsker at læse mere om det internationale på Nørre G, henviser vi til vores nye 

hjemmeside, hvor man kan se beskrivelser af vores partnerskoler, læse om lærer- og 

elevudveksling og meget mere.  

 

 

 


