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Skolan ger möjlighet
till unika erfarenheter
För Sundsgymnasiet är det viktigt att ta sig
ut i världen. Det visar sig på olika plan, men
främst vid skolans möjligheter att studera
utomlands.
Sedan två år tillbaka har samhällselever på Sundsgymnasiet
fått chansen att studera en termin
utanför Sveriges gränser. London,
Madrid och Paris är de tre städer
som studenterna kan söka till.
– När jag arbetade på Skandinaviska skolan i Bryssel och
Svenska Skolan i Kenya såg jag
hur elever trivs och utvecklas av
att studera utomlands. Man får
också roliga och lärorika minnen
för livet. Just därför ville jag att
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våra elever på Sundsgymnasiet
skulle få samma chans, och det
var så tanken om utbytet startade, berättar Jonas Frankel, rektor
på Sundsgymnasiet.
Svenska Skolan som skolform i
andra länder är lockande för studenter. Samtidigt som man får
uppleva en helt ny stad och ta del
av en främmande kultur så går
man samma kurser som på gymnasiet hemma i Vellinge. Genom
detta kan du fortsätta gå med din
vanliga klass när du kommer tillbaka efter några månader på resande fot.
– Att komma till en trygg skola
med kurser man känner igen, ha
svenska engagerande lärare och
samtidigt få lära sig om fransk
kultur – det är en unik erfarenhet, anser Karin Gadelii, rektor
på Svenska Skolan i Paris, vilket
är en av Sundsgymnasiets samarbetspartner utomlands. Skolan är
den äldsta svenska utlandsskolan
och öppnade sina portar för första gången 1878. Under varje år
har de runt 60 elever varav 50 är
gästelever.
Wilma Holm går just nu sitt
tredje år på Sundsgymnasiet.
Hon fick uppleva en äkta vår i
Paris.
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– Jag ville komma utanför min
comfort zone och testa något
nytt. Jag var väldigt osäker, men
kände att det var en chans jag
inte kunde missa, berättar hon
efter hennes tid i Frankrikes huvudstad. Det var väldigt annorlunda till en början. Att komma
till ett okänt land och stad med
ett främmande språk och bo hos
en familj man inte känner är
ganska tufft. Efter ett tag blir det
däremot ens vardag, vilket känns
fantastiskt, fortsätter hon.
Enligt Jonas Frankel finns det
många anledningar till att Sunds
låter elever söka sig utomlands.
En av orsakerna är att man blir
mer självständig när man upptäcker att man kan trivas och
skapa en vänkrets utanför sin
egen stad.
– Det skapar en trygghet. Steget ut i omvärlden känns mycket
mindre nästa gång och man känner sig lockad till att utforska
mer av världen, vilket är en bra
egenskap.
Även Karin Gadelii nämner
liknande skäl till att studera utomlands.
Man lär känna nya vänner, och
inte minst sig själv, i och med att
man mognar med nya erfarenheter och nya situationer.
Wilma, har du tips till de som
funderar på att studera utomlands under gymnasietiden?
– Först och främst, om du får
möjligheten – ÅK! Du kommer
inte ångra dig. Du ska bara ha
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positiva tankar samt en bra och
öppen inställning. Det blir ett
minne för livet.
Just nu har Sundsgymnasiet inga
planer på att öka sitt samarbete
med andra europeiska städer. Däremot finns det en annan möjlighet för samhällsvetare att nå ut i
världen.
– Vi ger våra elever chansen
att delta i ett FN-rollspel i Nairobi. Det är väldens näst största
FN-rollspel med 900 gymnasieelever från Östafrika och några
fåtal från Europa. Det är en rejäl
utmaning, men det ger otroligt
mycket. Att våga är det bästa du
kan göra, avslutar Jonas Frankel.
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