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LÆRING PÅ TVERS AV LANDEGRENSER
På Edvard Munch vgs satser vi på internasjonali
sering,   og ønsker å kunne gi både elever og ansatte 
muligheter for interkulturell læring og utvekslinger. 
Skolen er innvilget Erasmus+ akkreditering både 
for studiespesialisering og fag og yrkesopplæring. 
Dette gjør det mulig med utveksling i Europa både 
for elever, lærere og ansatte. For eksempel drar 
språkgrupper i Vg3 til Dresden (Tyskland), Metz 
(Frankrike) og Madrid (Spania) i 2023. 

Gjennom utveksling opplever elevene inter kulturell  
læring. Målet med Erasmus+ programmet er å 
bidra til å løse felles samfunnsutfordringer knyttet  
til områder som digitalisering, frafall og utenfor
skap, klima og miljø, medborgerskap og voldelig  
ekstremisme. Samtidig gir utveksling elevene 
mulighet til å se utdanningsmuligheter innenfor 
høyere utdanning i andre land.
 

UTVEKSLINGSPROGRAMMER
På Edvard Munch vgs har vi tre utvekslings
programmer. To er i regi av Utdanningsetaten; 
til Santiago de Compostela (Spania) og til Metz 
(Frankrike). Utvekslingen til Dresden (Tyskland) er  
i regi av skolen. 

Utvekslingene varer tre/fire uker (avhengig av land) 
– og Edvard Munch er den eneste skolen i Oslo som 
tilbyr dette til alle tre land. Elevene på spansk/tysk/
franskgruppene på språknivå 2 kan søke om ut
veksling på slutten av skoleåret i Vg1. Skolen  velger   
hvert år fire til seks elever til hvert av program
mene, primært fra ST. Som en del av opplegget, 
binder elevene seg til å ta imot en utvekslingselev  
i sin familie i tre/fire uker (avhengig av land). 

Elevene får dekket utgifter til reise og mat i verts
familien, men må må selv stå for kostnader for 
kollektivtransport, reiseforsikring (obligatorisk),  
mat i løpet av reisene og lommepenger. 

KONTAKT: 
riikka.nilsson@osloskolen.no
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