Fra venstre: Anna Dunschen, Caureen
Jakob (begge Tyskland), Leane Gannic
(Frankrike), Cansu Tasduk (Tyrkia),
Valentin Cardeau (Frankrike), Ergun
Sengun (Tyrkia), Evan Buroc (Frankrike),
Hanne Mostad, og lærer / prosjektleder
Louise Rennemo.
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Over 30 elever fra tre land på HVS

Reiste hjem med brunost
og Nugatti i kofferten
Cansu fra Tyrkia vil få
seg jobb og flytte til
Hemne.
HEMNE
JOHN M. MYRHAUG

Ei fantastisk uke er ferdig,
mange inntrykk skal fordøyes og
det var med et visst vemod at 31
elever og lærere tok fatt på hjemturen til Tyskland, Tyrkia og
Frankrike fredag før påske.
Norsk skole, norsk kultur og
norsk næringsliv er blitt prentet
inn i hodet og hjertet, mens brunost, melkesjokolade og Nugatti
har funnet veien til magen. Og
noe har de også pakket i kofferten.
— Jeg har med meg Nugatti
hjem, sier Anne Dunschen fra
Tyskland.
— Norsk sjokolade er bare sååå
god, den er ikke så søt som
hjemme i Tyskland, sier landsvenninnen Laureen Jakob.
Så legger flere til at det også
blir med brunost hjem. For det
typisk norske, med brunosten
nærmest i en særstilling, kommer selvsagt i fokus for ungdommer som aldri før har besøkt
Norge.

Hemne videregående skole et
sju år langt utvekslingsprogram
med andre europeiske land. Det
har vært gjennomført i til sammen tre prosjekt.
— Men vi jobbet seine nattetimer før fristen med å bli ferdig
med en ny søknad om midler til
en oppfølging, sier prosjektleder
og lærer ved HVS, Louise Rennemo.
Dette er en del av det såkalte
Erasmus-prosjektet i regi EU.
Erasmus (European Region Action Scheme of the Mobility of
University Students) er et utvekslingsprogram som ble etablert i 1987. Erasmus Plus, som
dette er en del av, et et nytt program fra 2014, som dekker alle
områdene innenfor utdanning.

brikk og Lerøys settefiskanlegg i
Belsvika, de har besøkt NTNU og
MOT Camp i Trondheim, og de
har vært på omvisning på Kulør'n og gjort noe annet av det
aller norskeste på skisenteret i
Hemne.
Og de var nok glade for at de
fulgte oppfordringa da de dro
hjemmefra om «ta med varme
klær». For flere av disse elevene
er ikke vant til verken brøytebil
eller ski.
— Når det gjelder skolefasilitetene, har vi her på HVS sett en
veldig moderne skole – som til og
med har automatiske dører – der
alle har PC, men med mye kortere skoledager enn hva vi er
vant til, sier Caureen Jakob fra
Tyskland.

Kortere skoledager

For tidlig middag

Det har vært tettpakket program
for elevene som besøkte Hemne
før påske. De har vært på bedriftsbesøk hos Lian Trevarefa-

Flere har åpnet sine hjem for å
huse de mange ungdommene,
og de har vært bosatt både i
Snillfjord og på Hellandsjøen.
— Jeg har bodd hos en veldig
gjestfri familie, sier Cansu Tasduk fra Tyrkia.
Hun har i løpet av bare få dager
fått et så godt forhold til Hemne
at hun ikke nøler med å si:
— Jeg kommer tilbake for å
finne meg en jobb her!
Å være en del av en
«fremmed» familie er også en del
av lærdommen og erfaringene
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spise middag klokka fire
på ettermiddagen.
Hjemme spiser vi
middag mye seinere.

Med dette besøket avslutter

Valentin Cardeau fra Frankrike

Internasjonalt i klasserommet på HVS under besøket.
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de tar med seg tilbake til sine
hjemland. Nå er selve maten
nevnt, men også tidene for måltidene var bokstavelig talt også
litt vanskelig å svelge.
— Det har vært veldig uvant å
spise middag klokka fire på ettermiddagen. Hjemme spiser vi
middag mye seinere, sier Valentin Cardeau fra Frankrike.

Mindre dropout
Flest mulig elever skal delta når
de krysser grensa til et annet
land. Derfor er det hele tiden
forskjellige elever som besøker

nye land hver gang. På den måten
blir også flest mulig kjent med
andre land, skoler og kulturer.
Undersøkelser som er gjort
blant elever som har deltatt i utvekslingsprogrammet, viser at de
i større grad tar aktivt del i sin
skolehverdag og fag, noe som reduserer risikoen for dropout til
det minimale. Her får de vise
andre sider og talenter som ligger
latent, uten at de til enhver tid
føler de må «opp i eksamen».
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