Let’s do It
Guldborgsund-project-Meeting
at Sophieskolen, Nykøbing F, Guldborgsund, 24.1.2018
1) Siden sidst (Kursus 3 in Klaipeda 31.10-2.11 og foreningen ”Exchanges for All”)
Danske Bank vil ikke oprette konto til foreningen, da bestyrelsen er bosat i 5
forskellige lande, og man frygter hvidvaskning eller terrorstøtte!
2) Nyt om maj-exchanges:
a. Stubbekøbing tager til Kalmar: Nicoline & Linda er gruppe-ledere.
i. Bo undersøger mulighed for skole-klassebillet med DSB.
b. Nysted tager til Liepaja (LV)
c. Sophieskolen tager til Klaipeda og bor på Klaipeda Sendvario
Progimnazija.
d. Sydfalster Skole får besøg af 15+2 fra LT & LV.
e. Onsdag d. 30.5 er sidste skoledag for 9. klasserne og det er ikke muligt at
optræde på skoler i GBS, lige som der ikke er plads på Sydfalster Skole.
f. Evt. forestilling 30.5 i Stege?? Stine har kontakt.
g. Torsdag d. 31.5 forestilling på Sydfalster Skole kl. 10 og derefter kl. 12 i
Stubbekøbing.
3) ”Camp South-Falster” er bevilget,
a. det betyder, at GBS nu er sikker på, til september, at tage både til Klaipeda
(Camp Kalmar-projekt) & Liepaja (Camp South-Falster).
b. Til maj 2019 skal GBS være værter for camps i begge ovennævnte
projekter.
c. Deltagerne i de 2 ”Camp South-Falster” exchanges må meget gerne være de
samme, således at vi får afprøvet modellen ”både være vært og tage ud”.
4) Ansøgninger til Erasmus+ og Nordplus Junior pr. 1. februar.
a. ”Exchanges for All” netværket indsender 2 ansøgninger til Nordplus Junior
pr. 1.2.
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b. Det logistiske grundprincip i vores Nordplus Junior ansøgninger er, at de
hver især har en stamme på 3 skoler: GBS, Klaipeda, Liepaja, som så evt.
suppleres op med Kalmar og/eller Estland.
Vi har således brug for flere samarbejdspartnere i LT & LV, hvis vi skal
kunne indsende mere end 2 ansøgninger til Nordplus.
Vi skal også undgå, at samme skole søger igen og igen.
c. Bo prøver at skrive Erasmus+ ansøgning til 1.2
d. Skolepartnerskaber indenfor Erasmus+ har ansøgningsfrist til 21.3 kl. 12,
og Styrelsen oplyste ved møde fornyligt, at alle 2017-ansøgninger var
blevet bevilget.
e. Der er netop kommet en ny form for skolepartnerskaber, som har fokus på
klassemobilitet. Det vil være oplagt for os at søge den.
5) Dissemination Conference” inkl. Årsmøde for ”Exchanges for All” i Nykøbing 912. april
a. Kathrine kontakter borgmester og udvalgsformand mht invitation og
velkomsttale.
b. Kathrine kontakter Kommunikationsafdeling mht lay-out af invitation.
c. Netop 9-12.4 foregår ret mange ”skole-aktiviteter” for det nye udvalg, så en
vis fleksibilitet i vores program er nødvendigt.
d. Umiddelbart planlægger vi besøg på Sydfalster Skole tirsdag 10.4 fra kl. 14.
e. Sophieskolen og Stubbekøbing Skole besøges onsdag formiddag, og Nysted
Skole onsdag eftermiddag.
f. Der forventes at komme delegationer af 8-10 prs. fra Garzdai & Klaipeda
(LT) samt fra Wejherowo og Reda (PL) samt et mindre antal fra Kalmar og
fra Schwaan (DE).
g. Delegationerne fra Garzdai, Klaipeda, Wejherowo og Reda forventes også
at indeholde forvaltningsmedarbejdere + evt. politikere.
h. Invitation til at deltage sendes derudover til alle UBC-medlemsbyer (Union
of Baltic Cities).
6) Evt.
Frede Danborg fortalte om South Baltic projektet ”Interconnect”, at det bl.a.
lægger op til skole-udveksling mellem Rostock og GBS.

Project-meeting – Let’s do It – Guldborgsund, DK, 24.1.2017

