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Skanderborg Gymnasium i Indien

 4. marts 2015, Østbirk Avis, Sektion 1, Side 12, 400 ord, Id: e4e37b20

Som noget helt nyt har Skanderborg Gymnasium fået opbygget
en kontakt til en privatskole i Delhi i Nordindien med henblik på
gensidig elevudveksling hvert år fremover. 23 spændte elever fra
2c - og to lærere -var de første til at besøge den nye partnerskole i
otte dage.

E�er mange mails frem og tilbage, et kort lærerbesøg i oktober og
en hel del snak og planlægning mødte alle op på Skanderborg
Station søndag den 1. februar 2015 -klar til at tage det første skridt
på en rejse, som på mange måder skulle vise sig at være både
geogra sk og kulturelt langt væk fra elevernes hverdag.

Eleverne blev indkvarteret privat hos indiske elever, som de havde skrevet med på
forhånd. Det var derfor ikke helt fremmed for dem at træde ind over dørtærsklen til de
forskellige indiske hjem, men nysgerrigheden var stor: Kan jeg li' deres mad, skal jeg dele
værelse med " min inder", og ikke mindst: hvordan ser toilettet ud? Som forventet kom
alle danske elever til at bo i trygge rammer hos familier, der uden undtagelse lagde en
stor ære i indisk gæstfrihed. I løbet af ugen blev der skabt gode venskaber med familierne,
og ere har lovet at komme på besøg igen. Som Ahensa Salih udtaler: -Det allerbedste ved
turen var helt sikkert, at man k nye venner, som man kan besøge igen senere i livet.

Det var så spændende at få kontakt med en kultur, der er meget anderledes end vores
egen.

Ugens program var en blanding af aktiviteter på skolen (bl. a. yoga-undervisning, indisk
dans og madlavning), sightseeing i Delhi samt ud ugter planlagt af de indiske familier.
Nogle af eleverne var så heldige at komme til bryllup i bedste Bollywood-stil med
hundredvis af gæster, andre shoppede løs i de indiske basarer, og de este k fornøjelsen af
at ride på elefantryg op ad bjerget til Amer Palace i Jaipur. Alle elever kom hjem med
oplevelser ud over det sædvanlige: -Det har været så fedt, at vi k muligheden for at
komme til Indien. Det er en oplevelse, man ikke ellers ikke ville få, som Mads Kidmose
Andersen siger. Kulturmødet og de mange snakke med de indiske værtsfamilier har givet
eleverne et særligt indblik i en helt anderledes hverdag.

Det bedste råd til andre, der skal til Indien er: -Sug det hele ind og vær åben overfor at
prøve noget nyt. Indien har så meget at tilbyde, siger Katrine Lynggaard Trans og
Charlotte Bolander samstemmende.
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Klassen er spændt på at få besøg af de indiske elever, som vi byder velkommen på
Skanderborg Gymnasium i slutningen af august. Næste skoleår sendes en ny klasse til
Delhi - klar til nye oplevelser og indiske eventyr.
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