Internationalt nyhedsbrev september 2020
Tømmerup Friskole har været så heldige, at EU har bevilget skolen penge til hele to
europæiske projekter i perioden 2020-2022.
Personaleopkvalificering
Det ene projekt vedrører opkvalificering af friskolens lærere og ledere. Dette projekt
skal understøtte en fremadrettet styrkelse af kreativitet og internationalt udsyn i
den daglige undervisning på alle klassetrin. Projektet er i tråd med skolens
værdigrundlag, og det er planlagt, at bl.a. en række af skolens lærere inden for de
kreative fag, musik, idræt og sprogfag får mulighed for at komme ud i Europa på
enten kursus eller jobshadowing, hvor de skal følge en lærer på en udenlandsk skole
i en uge. Projektet starter efter jul, og så håber vi, at COVID-situationen i løbet af
foråret 2021 falder til ro, så vi kan få rejseaftaler på plads med de mange skoler og
kursusaktører, som vi allerede er i dialog med. Der er lige nu aftaler med skoler og
kursusaktører i Finland, Østrig, Slovenien, Tyskland, Spanien og Irland. En af de
første som planlægges at skulle rejse, så snart det bliver muligt, er Emil Rener, som
skal tilbringe en uge på den internationale skole Sukromnè Gymnazium i byen Zelina
i Slovenien.
Elevsamarbejder og elevudveksling
Det andet projekt er et elevudvekslingsprojekt omkring bæredygtighed. Det ligger i
forlængelse af det fokus, vi på skolen allerede har på FNs verdensmål, og i projektet
indgår skoler fra Tyskland, Spanien og Grækenland. Elever og lærere på de
deltagende skoler vil sammen skulle arbejde med en bred vifte af emner omkring
bæredygtighed, og her på Tømmerup Friskole vil vi bl.a. skulle opstarte en lille
skolehave. Det er planlagt, at de deltagende elever både skal arbejde sammen
online i tilknytning til den almindelige undervisning og skal besøge hinanden i de
forskellige deltagende lande.

Fraga, Spanien, Lycheion, Grækenland, Dinkelsbühl, Tyskland og Kalundborg

Begge projekter, både læreropkvalificeringsprojektet og elevprojektet, vil inden for
de kommende måneder få en hjemmeside på eTwinning, så alle kan følge med i
projekternes aktiviteter.

