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Policy för internationellt arbete vid Voxnadalens Gymnasium
”Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan
också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och
utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.”
Lpf –2011
Det internationella perspektivet ska finnas i den utbildningskultur som alla vid Voxnadalens gymnasium
skapar. Under tiden på Voxnadalens gymnasium skall man beredas möjlighet att fördjupa sig, engagera
sig i och påverka innehållet i de interkulturella projekt som bedrivs. Vi vill att alla ska få bidra med sina
erfarenheter och kunskaper, likväl som att alla ska få en ökad förståelse för andra människor och
kulturer.
Vi vill därför erbjuda våra elever att delta i interkulturella projekt under sin tid vid skolan. Ansökan om
ekonomiskt bidrag ur cafékassans överskott lämnas till Internationaliseringsgruppen som beslutar vilka
projekt som skall beviljas bidrag och om bidragets belopp.
Kriterier för bidrag till internationella projekt på Voxnadalens gymnasium
• Projektet ska ha en stark förankring till kurs/tema eller programmål.
• Projektet ska ha utbyte på plats, kontaktperson/grupp på plats ska finnas.
• Projektet ska sträva efter utbyte med andra länder.
• Projektet ska uppvisa ett genomarbetat program för resan.
• Projektdeltagarna ska informeras om och följa skolans policy för resor.
• Projektet ska redovisas efter genomförd resa.
• Bidragets storlek bestäms utifrån projektets kvalitet.

Ansökan
Elever ur alla årskurser kan, en gång under sin gymnasietid, söka och tilldelas pengar för
projektgenomförande. I särskilda fall kan undantag göras.
Ansökan om att ta del av överskottet skall vara inlämnad senast 15 november alternativt 15 maj och
innehålla en noggrann beskrivning av projektet (se ansökningshandlingarna). För att kunna ta del av
cafékassan skall minst tre elever delta i det aktuella projektet. I särskilda fall kan undantag från den
regeln göras. Kontakta i så fall Internationaliseringsgruppen i början av projektplaneringen för ett
preliminärt godkännande.

