
 

 

Min Erasmus+ oplevelse 
 
 

Navn  
 
Lotte Gaarskjær Brandt 

Fag  
 
Engelsk og billedkunst 

Sted (by og land)  
 
Skanderborg Gymnasium, Danmark 

Partnerskoles 
/kursusudbyders 
navn og adresse 

 
Borgarholtskoli, Mosavegur, 112 Reykjavik, Island 
 

 
 

o Hvorfor valgte jeg at tage på jobshadowing/kursus i udlandet - hvad ville jeg 
gerne opnå? 

 
Målet med mit Erasmus+ ophold på Borgarholtskoli Reykjavik var følgende:  

1) At få inspiration til undervisningen i mine fag 
2) At få inspiration til organisering af de kunstneriske fag og deres samspil på 

skolen 
3) At få inspiration til miljøudvalgets arbejde  

 
 

o Hvad har jeg lært, og hvad overraskede mig?  
 
Jeg har lært, at man kan undervise på en helt anden måde i engelsk. På 
Borgarholtskoli underviser engelsklærerne ud fra et system med fire lister over 
academic words, som er de mest brugte ord i det engelsk sprog. De underviser 
ud fra overbevisningen om, at når eleverne har indlært disse ord, så er de godt 
rustet til at kommunikere på engelsk. På den måde er engelskundervisningen 
mere lingvistisk baseret end i Danmark.  
 
I billedkunst blev jeg inspireret af dedikationen hos elever og lærere, og det 
overraskede mig, hvor højt de kunstneriske fag vægtede på skolen. Billedkunst 
og design indgik i indretningen af skolen, og der var skabt plads til fagene i det 
daglige.  
 
Mht. miljø og bæredygtighed var det inspirerende at se, at det blev taget 
alvorligt, og at der blev talt om det på skolen som en naturlig del af hverdagen.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 

o Hvad har været en særlig god oplevelse? 
 
Det var en særlig god oplevelse at fornemme stemningen på skolen, og hvor meget de 
gik op i de enkelte elevers udvikling. Jeg tager hjem med et indtryk af, at de islandske 
unge er mere rolige end de danske, da der var en helt anderledes ro i lektionerne, end 
der er i Danmark. Dette har givet mig stof til eftertanke og refleksion over, hvordan 
mine egne lektioner sekvenseres, og hvad mine krav til eleverne indebærer.  
 
 
Tre billeder fra mit Erasmusplus ophold 

  


