LILLEBÆLTSKOLEN
En skole med en international dimension
Lillebæltskolen har en lang tradition for internationalt samarbejde. Vi har igennem
en række år samarbejdet med især nordiske, tyske og baltiske skoler. Samarbejdet
har været etableret i Comenius regi, og vi har ofte fået støtte til forskellige projekter. Senest har vi for 5 år siden deltaget i et job-shadowing projekt sammen med en
finsk skole.
Vi har for nylig fået kontakt med Grund und Gemeinschaftsschule i Barmstedt, Middelfarts venskabsby i Tyskland. Skolen har dansk som valgfag for overbygningseleverne, og det er i første omgang med disse elever og deres lærere, der samarbejdes. Vi vil arbejde for at udvikle bekendtskabet, så alle elever på den tyske skole og
Lillebæltskolen får glæde af det, og at samarbejdet danner baggrund for kommende
Erasmus+ projekter.

Ungdomsklimatopmøde

Siden 2005 har Lillebæltskolen været UNESCO-skole,
som den eneste folkeskole
på Fyn. Vi er en aktiv del af
TST-netværket (Trans
Atlantic Slave Trade) under
Associated Schools Project
Network og samarbejder
med skoler i Ghana og på St
Croix. http://unesco-asp.dk/da/

Global Citizenship undervisning

I marts 2010 fik skolen fik besøg af en
lærer og 3 elever fra Ghana i forbindelse
med ungdomsklimatopmødet i København. 3 elever fra daværende 9.b deltog
også i topmødet.
A Global
Citizenship

Besøg på St Croix
I februar 2014 var 2 elever, sammen
med en lærer, på St Croix som repræsentanter for vores UNESCO valghold,
der havde samarbejdet med elever på
Good Hope Country Day School.
http://ourvisittostcroix.blogspot.dk/

I efteråret 2014 deltog 3 elever fra vores
9. klasser i Global Citizenship konferencen
i København, som repræsentanter for vores UNESCO valghold, der havde samarbejdet med elever på Good Hope Country
Day School som forberedelse til konferencen. http://globalcitizenship.unesco-asp.dk/ og
https://vimeo.com/112894299

Build a Citizen undervisningsforløb
I øjeblikket er vi sammen med St Mary’s Senior High i Ghana og Good
Hope Country Day School
på St Croix ved at udvikle
American Danish rose
undervisningsforløbet Build
a Citizen, et projekt der
Besøg fra St Croix
modtager UNESCO-støtte.
I marts i år havde Lillebæltskolen besøg Vores UNESCO valghold
af en 1 lærer og 2 elever fra St Croix. De skal sammen med elever
underviste vores 4.-7. klasser på ameri- fra de andre skoler hjælpe
kansk om US Virgin Islands. De 2 elever med udviklingen af underboede privat hos elever fra vores 6. klas- visningsforløbet og forbereser.
de en elevkonference, der skal finde sted i Danmark i foråret 2017. I
http://vitst.edublogs.org/
midten af maj får vi besøg af en lærer fra hver af skolerne som et led
i forberedelserne.

Global undervisning på Lillebæltskolens læringscenter
6.a guider vores
gæster fra St
Croix rundt i
Middelfart

Lillebæltskolens læringscenter vil i skoleåret 2016-17 have fokus på
global undervisning. Der vil bl.a. blive arbejdet med emner som bæredygtighed, globalt medborgerskab, menneskerettigheder, litteratur
”udefra” samt de nye verdensmål.

