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Danskerne er som kokosnødder
Kulturmøder og internationale oplevelser på Skanderborg Gymnasium.
SKANDERBORG: På Skanderborg Gymnasium foregår meget, som man ikke opdager ved
et hurtigt blik i skemaet. Der
er konkurrencer, foredrag og
sportsdage. Der er fester, ekskursioner, hyggeaftner og meget andet.
Der er desuden skolens særlige fokus på at få hele verden
ind på gymnasiet og at få eleverne ud i verden.
Som gymnasieelev er det
vigtigt at have indblik i sig
selv og sit eget liv, men også
at have et udsyn mod alt det,
der ligger udover livet i Skanderborg og omegn.
Derfor har Skanderborg
Gymnasium haft et skoleår
præget af kulturmøder af meget forskellig art.

På rejse i Indien
Skolens internationale 2.g.
klasse havde i november en
vellykket rejse til Indiens farverige hovedstad, Delhi, til
gymnasiets partnerskole.
Det blev ti dage med bollywooddans, bustur til Taj Mahal, eksotiske madretter og et
indgående indblik i indiske
familiers hverdagsliv. Det var
derfor også et glædeligt gensyn, der ventede, da alle de
indiske elever stod af toget i
Skanderborg midt i påskefrokosten for at tilbringe halvanden uge i Danmark og bo hjemme hos de danske elever.

Det gjorde indtryk
Trods alle mulige forskelle
mellem de to kulturer – de er
mange, vi er få; de er langsom-

me, vi værdsætter effektivitet;
de bor sammen tre generationer i samme hus, det gør vi
sjældent - så var der også forbavsende mange ligheder. For
måske er det at være ung ikke kun defineret af, hvor man
bor henne.
Som Emilie Bottke fra 2d
siger:
»De lytter til det samme musik, køber det samme tøj og ser
de samme film som os.«
Dog har de enorme uligheder i det indiske samfund også sat deres præg på eleverne:
»Fattigdommen er hele tiden lige uden for døren,« siger Christian Mathiesen, og
Klara Reetz supplerer:
»Jeg boede ved en meget
rig familie med mange tjenestefolk. Det var ret mærkeligt.«
Samtidig har netop indblikket i det indiske samfund og familieliv sat de danske elevers
egen dagligdag i perspektiv:
»Vi er meget privilegerede
i Danmark. Vores hverdag er
vildt velfungerende i forhold
til livet i Indien,« er eleverne
enige om.
Mange af de danske elever
har stadig kontakt med deres
indiske familier.

Spansk udveksling

alt overraskede over den store
frihed, som danske elever har.
De spanske elever oplever selv
stor kontrol i skolen og fandt
det fascinerede, at man som
dansk gymnasielev kan få lov
til at bestemme meget selv –
men tilsvarende også har et
stort ansvar.
Samtidig er de danske elever i mødet med de spanske
unge blevet mere bevidste om,
hvad der definerer dem selv. At
spanierne desuden var imponerede over gymnasiets bygninger og ydre rammer har givet de danske elever en sund
påmindelse om, at vi danskere
generelt er privilegerede.

Møder i Danmark
Andre begivenheder med internationalt fokus har været
den internationale 1g. klasses
indkvartering på International People’s College i Helsingør, hvor der går mere end 30
nationaliteter, besøg på Skanderborg sprogcenter, hvor
kommunens flygtninge lærer
dansk sprog og kultur, samt en
mini-udveksling mellem en af
skolens klasser og en gruppe
flygtninge fra hovedsageligt
Eritrea, der går på højskole
på Djursland. Deres store ønske var at komme på besøg hos

en familie og opleve et dansk
familiemåltid. Det var en succes for alle.

Praktikant fra Pakistan
Fra november til februar havde gymnasiet desuden en praktikant fra Pakistan, der er flygtet til Danmark med sin familie. Hun er uddannet i matematik, og det var til gensidigt
udbytte, at hun fik et indblik
i dansk undervisningskultur,
og skolens matematikundervisning fik input fra den anden side af verden.
Sidst, men ikke mindst har
skolens otte udvekslingsstudenter været med til at præge skolens liv i retning af kulturmøder. I år er der elever fra
så forskellige lande som Rusland, USA, Malaysia, Australien, Belgien, Italien og Chile.
De går i hver deres klasse
og indgår i undervisningen på
lige fod med de danske elever.

Nationale forskelle
Adspurgt om forskelle mellem
deres eget land og Danmark
fremhæver Bélen fra Chile, i
lighed med de spanske elever,
at der er mere frihed i Danmark, men også større ansvar.
Seth fra USA ser en stor forskel mellem danskere og ame-

Det internationale element åbner for nye
erfaringer og erkendelser. Pressebillede
rikaneres fokus på sundhed og
bevægelse:
»Her i Danmark cykler folk
hele tiden og dyrker sport hver
dag,« hedder det.
Alle udvekslingsstudenterne er enige om, at deres år på
Skanderborg Gymnasium har
gjort dem mere tolerante og åbne, og at kulturmødet med de
lokale rummer både positive
og svære oplevelser.

Derudover har Skanderborg
Gymnasium startet udveksling med en skole fra Girona i
Catalonien, Nordspanien, hvilket udmøntede sig i 24 spanske
elevers ankomst til Danmark
midt i april.
De var åbne og interesserede i dansk kultur og mest af

»Jeg boede ved en meget rig familie med mange tjenestefolk. det var ret mærkeligt,«
siger Klara Reetz om studieturen til Indien. Pressebillede

Udlejning Box-rum
Box-rum fra 7 m3 til 130 m3 udlejes.
Priser fra kr. 249,incl. moms pr. måned.
Beliggende:
Nydamsvej 1, 8362 Hørning.
Kontakt: ErhvervsMart

Mail: phc@mail.com
Tlf.: 72 17 00 26

Har du et barn
med autisme, ADHD eller mental retarding?
Er det en udfordring at få hverdagen til at hænge sammen?
Er det svært at navigere i samarbejdet med det offentlige
og skolen?
Navigatio kan være med til at skabe overblik,
reducere stress, målrette indsats og tydeliggøre jeres hverdag for samarbejdspartnere.
Kontakt mig og få en uforpligtende snak
om jeres situation og hvordan jeg evt.
kan jeg hjælpe jer.

Se mere på
www.hanskastbjerg.dk
60 54 00 74

Som Mara fra Belgien siger:
»Danskere er ofte lukkede,
og det kan tage lang tid at få
venner, men når man først har
fået nogle gode venner, så føler man, at det er for livstid.
Man kan på en måde sige, at
danskere er som kokosnødder;
de er hårde på ydersiden, men
når man først kommer indenfor, er de bløde og søde«.boll-/
pcb
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Skoleåret på gymnasiet har på mange måder
været præget af kulturmøder. Pressebillede

Gymnasiet har også et større antal
udvekslingsstuderende. Pressebillede

Gymnasiet vægter de internationale møder og udblik højt på mange
forskellige måder i skolens hverdag. Pressebillede

Nogle af de udenlandske gæster var imponeret over
gymnasiets gode fysiske rammer. ressebillede

Eleverne mødte en fascinerende verden i Indien. Pressebillede
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