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Hur blev det? 
Datum: 2015-10-26 
Vi har nu genomfört första delen av vårt Erasmus+ projekt. Vår samarbetspartner i 
detta projekt är South West College SWC på Nordirland. Sammanlagt under en 
tvåårsperiod kommer 20 elever (10 från VO och 10 från BF) att få göra en 
utlandspraktik och 6 lärare kommer att få 4 dagars fortbildning på Nordirland under 
de kommande två åren. 
Föregående läsår var det 9 elever (5 från VO och 4 från BF) från Victum 
Gymnasium som fick göra tre veckors utlandspraktik på Nordirland. Tre lärare fick 
också möjlighet till fortbildning på Nordirland i samarbete med SWC. 
Alla 9 eleverna genomförde och fick godkänt sitt Gymnasiearbete, där praktiken på 
Nordirland var en viktig del. De tre lärarna fick genomföra sin fortbildning inom 
ämnen som engelska och samhällskunskap och de fick även utveckla sitt synsätt 
när det gäller APL-verksamhet. 

Erasmus+ 2014-2016 

Uppdrag 

Vision/Mål 

Resurser 

Åtgärder 

Begrepp 
Resultat 

Förutsättningar 

Reflektion/

Analys 

Lägesbedömning 

Planering 

Utförande 

Måluppfyllelse 

Analys 

Fortsättning 

Förankring 



Eleverna på BF genomförde sin praktik inom barnomsorgen och Lärande 
dagverksamhet för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Eleverna på 
VO genomförde sin praktik inom äldreomsorgen och Lärande dagverksamhet för 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. 
 
 

Var är vi? 
Datum:2015-10-26 
Under slutet av vt 2015 och början av ht 2015 fick alla elever i åk 3 chansen att 
ansöka om en praktikplats på Nordirland. Utifrån de skrivna ansökningarna, 
muntliga samtal och tidigare studieresultat har 12 av dessa elever utsetts till den 
kommande APL-perioden vt 2016 på Nordirland. Likaså fick alla lärare chansen att 
skriva en ansökan om fortbildning på Nordirland. Fyra lärare lämnade in sina 
ansökningar och dessa fyra har utsetts till att få chanson till denna fortbildning inom 
ämnen som engelska och samhällskunskap och de fick även utveckla sitt synsätt 
när det gäller APL-verksamhet. 
. 
 

Vart ska vi? 
Datum: 2015-10-26 
Detta läsår ska 12 elever (7 från VO och 5 från BF) från Victum Gymnasium få 
göra tre veckors utlandspraktik på Nordirland, 11 april – 1 maj. Fyra lärare ska få 
möjlighet till fortbildning under en vecka på Nordirland i samarbete med SWC.  
För de 12 eleverna kommer veckorna på Nordirland att bli en viktig del av deras 
Gymnasiearbete och APL. 
Under vt 2016 kommer även Victum Gymnasium att vara värd för 12 elever från 
SWC, Enniskillen, på Nordirland under tre veckor, då de ska göra olika fältstudier 
inom barnomsorg, äldreomsorg och LSS-verksamhet i Helsingborg. Detta ger en 
ökad möjlighet till internationalisering av hela skolan, då de nordirländska eleverna 
kommer att arbeta på Victum tillsammans med våra elever och göra gemensamma 
fältstudier.. 
 

Hur gör vi? 
Datum: 2015-10-26 
Under förberedelsetiden ht 2015 träffas de 12 eleverna tillsammans med de fyra 
lärarna och skolledningen för att förbereda sig för praktiken på Nordirland och för 
att planera mottagandet av de nordirländska eleverna på vår skola. 
Förberedelserna kommer att omfatta kulturella, yrkesmässiga så väl som språkliga 
förberedelser.  
Under veckorna 9-11 får skolan besök av 12 elever och tre lärare från SWC i 
Enniskillen, Nordirland. Under dessa tre veckor ska de nordirländska eleverna 
genomföra sina fältstudier här och våra elever och lärare ansvarar för att 
genomföra det planerade programmet för våra gäster. 
Måndagen den 11 april flyger de 12 eleverna till Nordirland och genomför sin 
praktik i Enniskillen under tre veckor. En lärare reser med dem för att genomföra 
en veckas fortbildning. En andra lärare reser dit den andra veckan och sista 
veckan reser två karaktärsämneslärare dit för sina fortbildningar och för att göra en 
avslutande bedömning av elevernas gymnasiearbeten. Dessa två lärare flyger 
sedan hem tillsammans med eleverna. 
 



 
 


