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The road not taken 

Av Robert Frost 

 
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one 
traveler, long I stood. And looked down one as far as I could to where it bent in the 
undergrowth; 

 Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it 
was grassy and wanted wear; though as for that the passing there had worn them 
really about the same, 

 And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the 
first for another day! Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever 
come back. 

 I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence: two roads diverged 
in a wood, and I – I took the one less traveled by, and that has made all the difference. 
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Formål 

Internasjonalt samarbeid gir et mangfoldig og inkluderende samfunn med 

bærekraftig vekst og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser gir 

nyttig kunnskap, ideer og inspirasjon, nettverk og internasjonale 

utviklingsmidler som gir økt kvalitet på nærings- og samfunnsutviklingen. 

Nasjonale og regionale føringer 
 

I Stortingsmeldingen "Ta heile Norge i bruk" slås det fast at 

fylkeskommunene har en viktig rolle i å sikre en god kobling til andre 

regionale, nasjonale og internasjonale program:  

Internasjonalt samarbeid løser felles utfordringer og medvirker til læring, 

kompetanseutvikling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og 

politikkutforming1.  

 

Hva skal til for å lykkes? 

Hvordan kan de videregående skolene og skolesentrene i Rogaland 

fylkeskommune bli gode på å utnytte mulighetene som ligger i 

internasjonalisering? Stikkord er struktur og kultur. Ved å øke bevisstheten og 

styrke kunnskapen om mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, vil 

man også kunne utløse potensialet. 

  

Videre er det viktig å:  

(a) Synliggjøre og utnytte allerede eksisterende samarbeid.  

(b) Bevisstgjøre og mobilisere til aktiv deltakelse i internasjonalt arbeid.  

(c) Befeste videregående skoler og skolesentre som arena for internasjonalt 

arbeid.  

(d) Bevisstgjøre behov for økt kompetanse om internasjonalisering på skolene. 

 

1  Meld. St. 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk, s. 74 
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(e) Identifisere og ta i bruk eksterne finansieringsmuligheter. 

(f) Forankre arbeidet i relevante politiske organ. 

Hva kan opplæringsavdelingen gjøre for å tilrettelegge for 

internasjonalisering? 

 

For å legge til rette for best mulig styring og samordning av fylkeskommunens 

internasjonale engasjement, kreves det bred forankring både administrativt og 

politisk. Det betyr blant annet at man må sikre administrativ tilrettelegging og 

oppfølging av politisk deltakelse på internasjonale arenaer.  

Det er viktig å anerkjenne at internasjonalt arbeid er langsiktig arbeid. Det tar 

tid å bygge opp den kompetansen, nettverk, strukturer og kulturell forståelse 

som er nødvendig for å lykkes. I mange tilfeller vil det ta tid før man ser de 

positive effektene. Men når de kommer, er de store.   

 

Organisasjoner og nettverk 

Internasjonale samarbeidsmuligheter oppstår ikke av seg selv. Ved å delta i 

internasjonale nettverk og organisasjoner får man bistand i å finne partnere til 

prosjekter, utvikling av prosjekter og mulighet for politikkpåvirkning overfor både 

nasjonale myndigheter og EU-systemet.   

Rogaland fylkeskommune skal bruke disse organisasjonene der det er 

formålstjenlig som et middel til å nå målene for internasjonalt arbeid. Noen slike 

organisasjoner er: 

• Stavangerregionens Europakontor i Brussel 

• Greater Stavanger 

• EU/EØS finansieringsordninger (DIKU og EEA Grants) 

Utdanning i framtiden 
Arbeidsmarkedet står i dag overfor store endringer. Globalisering, ny teknologi 

og stadig endringer i konjunkturene gjør at de som utdannes i dag har helt 

andre problemstillinger som må løses enn dagens arbeidstakere. Jobbsøkere 

erstattes av jobbskapere. En stor andel av framtidens jobber er ikke oppfunnet 

ennå. Hvordan skal samfunnet forholde seg til det? Hva slags kompetanse 

trenger man i framtiden? Hva slags egenskaper må fremmes? Dette er 

spørsmål som det er vanskelig å svare på. Det som derimot er sikkert, er at 

man i framtiden trenger arbeidstakere som forholder seg til raske endringer, 

som er fleksible og som evner å tenke kreativt. Da må man også se på 
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utdanningsløpet. Er elevene rustet for den virkeligheten som møter dem etter 

endt skoleløp?   

 

 

Don't limit a child to your own learning, for he was born in another time –

Rabindranath Tagore 

  

 Strategien peker på potensialet for tettere samarbeid mellom næringsliv og 

videregående opplæring for å sikre samsvar mellom samfunnets behov og 

utdanningstilbud med tanke på yrkesfag. 

Internasjonalt arbeid skal resultere i bærekraftig entreprenørskap, 

kulturforståelse, toleranse og språkforståelse. Vi skal utdanne verdensborgere. 

 

Hovedmål: 

 
Strategien for internasjonalisering for videregående opplæring i Rogaland 

fylkeskommune skal gjennom sitt arbeid støtte opp under føringene i fylkets 

Internasjonal Plattform, samt nasjonale og europeiske føringer som vil medvirke 

til å gjøre europapolitikk kjent i videregående opplæring. DIKU (tidligere SIU) 

har også laget en handlingsplan for hvordan en skal øke norsk deltakelse i 

Erasmus+ programmet. Den videregående opplæringens strategi for 

internasjonalisering skal medvirke til å utvikle ungdommenes forståelse av 

medvirkning og demokrati på lokalt, regionalt og internasjonalt nivå. Dette skal 

oppnås gjennom: 

a. økt deltakelse i europeiske programmer.  

b. økt kunnskap i videregående opplæring om Europapolitikk og hvordan   

ungdommer skal kunne få medvirkning og innflytelse. 

c. fremme i ungdommer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og bærekraftig 

utvikling.  

d. øke kulturell forståelse gjennom utvekslingsprogrammer og strategiske 

partnerskap. 

 

 

Delmål 1: EUs finansieringsordninger 

 

Erasmus+ er EUs største stipendprogram. Pr dags dato er det satt av ca 12 

milliarder euro til dette arbeidet for EUs medlemsland og EØS-land som har 

kjøpt seg inn. For neste programperiode (2021-27) er bevilgningen mer enn 

doblet. Opplæringsavdelingen har som strategi å øke motivasjonen blant 

videregående skoler til å søke elev/lærer mobiliteter gjennom Erasmus+. 

file://///sr-is-fil-01/isdisk01$/ishome/twersland/INTERNASJONAL%20GRUPPE/Internasjonal%20plattform%20vedtatt%20og%20oppdatert.docx
https://diku.no/aktuelt/handlingsplan-for-digitalisering-i-hoeyere-utdanning-paa-hoering


INTERNASJONAL STRATEGI 6 

Skolene kan søke alene eller gå sammen i med andre videregående skoler 

eller andre samarbeidspartnere og søke.  

 

Trollstipend er et program som er rettet inn mot Frankrike. Målet er å øke 

kunnskapen blant de videregående skolene om Troll, og dermed øke antallet 

søknader som sendes. Det er mulig å søke mobilitet for lærere og for 

elevgrupper som ønsker å studere fransk kultur, samfunn og språk. 

 

Gjør det! er et program som er rettet inn mot Tyskland. Her er det mulig å søke 

forberedende midler, samt mobiliteter for lærere og elevgrupper for å dra på 

studiebesøk til Tyskland, for å studere tysk kultur, samfunn og språk. 

Nordpluss er en samlebetegnelse for flere programmer hvor en kan søke midler 

til prosjekter innen de nordiske landene. 

 

Opplæringsavdelingen (ved internasjonal koordinator) vil være tilgjengelig for 

hjelp og tilrettelegging i forbindelse med søknadsprosessen. DIKU 

administrerer alle disse programmene. 

 

Tiltak 1: 

Lærling utveksling med europeiske land. Få med videregående skoler og 

fagopplæringen til å søke midler gjennom Erasmus+ slik at norske lærlinger får 

ta sin læretid i et europeisk land. 

 

Tiltak 2: 

Øke kunnskap om EU prosjekter. 

 

Tiltak 3: 

Øke kunnskap om, og søknad om, midler gjennom Erasmus+, Troll, Gjør Det! 

og Nordplus programmene. 

 

Tiltak 4: 

Arrangere en samling pr år for alle som har ansvar for internasjonalisering på 

skolene. Dette bør skje i november. Arrangere 1 – 2 frokostseminar for 

erfaringsdeling og presentasjon av framtidige prosjekter og partnersøk. Det ene 

frokostseminaret bør finne sted i begynnelsen av mars. 

 

Delmål 2: EØS prosjekter 

 

EØS prosjekter (EEA GRANTS). I sammen med Liechtenstein og Island er 

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos-midlene/id115262/
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Norge giverland av midler til EØS prosjekter. Norge gir 98% av midlene og de 

to andre giverlandene gir 1% hver. Dette er midler som 15 medlemsland kan 

søke om. Når de søker, er de nødt for å finne samarbeidspartnere i et eller flere 

av giverlandene. Midlene gis for å utvikle samarbeid på tvers av landegrenser, 

utjevne sosiale forskjeller og øke demokrati og medvirkning. Dette er prosjekter 

som vil være verdifulle og kjekke for videregående skoler å være en del av.  

 

Tiltak: 

Opplæringsavdelingen (ved internasjonal koordinator) formidler EØS prosjekter 

videre til skolene. Det er et mål at hver skole deltar i minst 1 EØS prosjekt. 

 

 

Delmål 3: Utvikle strategiske partnerskap 

 

 

Strategiske partnerskap er en kjempefin måte for videregående skoler å la 

internasjonalisering gjennomsyre skolemiljøet. Opplæringsavdelingen (ved 

internasjonal koordinator) vil legge til rette for erfaringsdeling og 

prosjektutviklingsseminar for de videregående skolene og skolesentrene. Det er 

to forskjellige typer strategiske partnerskap, det ene fremmer innovasjon og det 

andre fremmer utveksling av god praksis. Målet for begge typer partnerskap er 

å utvikle tverrnasjonale nettverk. For å få dette til vil opplæringsavdelingen (ved 

internasjonal koordinator) være behjelpelige med å finne gode partnere, og gi 

råd og veiledning i forhold til partnersøkmøter og hvilke seminarer en bør delta 

på. I tillegg vil opplæringsavdelingen invitere til workshop der interesserte kan 

utveksle erfaringer og la seg inspirere til nye prosjekter. 

 

Tiltak: 

Det legges til rette for minst to workshoper/samlinger pr skoleår, det ene møtet 

bør være i oktober og det andre i februar. 

 

 

Delmål 4: Grenoble utveksling for elever/lærere 

 

Rogaland fylkeskommune har en utvekslingsavtale med Grenoble regionen i 

Frankrike. Hver høst utveksler ca ti skoler 2 – 5 elever med sine partnerskoler i 

Frankrike. Elevene får tildelt hver sin partnerelev og bor hos familien til denne 

eleven under utvekslingen. Utvekslingen er gjensidig, og forgår for de fleste 

deltakerskolene i uke 38 – 45 hver høst. Foreløpig er det kun elever som tar 

fransk som får tilbud om å dra. De franske elevene studere engelsk når de er i 

Norge. 

 

 



INTERNASJONAL STRATEGI 8 

Tiltak 1: 

Opplæringsavdelingen ønsker å utvikle utvekslingsavtalen med Grenoble til å 

gjelde også yrkesfag. Utvekslingen vil være lik, men i stedet for språk, studerer 

elevene for eksempel fransk matlaging og matkultur, og de franske elevene 

studerer norsk mat og matkultur. Kommunikasjonsspråket for begge vil være 

engelsk. Det er mulig å til dette innen flere av yrkesfagene. 

 

Tiltak 2: 

Videre ønsker Opplæringsavdelingen å utvikle samarbeidet til å omfatte 

lærerutveksling. Vi ønsker å sende lærere som underviser i engelsk til skoler i 

Frankrike, samt ta imot fransk lærere som underviser engelsk i Norge. Dette 

finansieres gjennom å søke lærermobiliteter gjennom Erasmus+ og Troll. 

 

 

Delmål 5: Utvikling og forståelse av demokratiske prosesser i 

europapolitikken i den videregående skolen 

 

I Norge er det nå ved lov bestemt at kommuner og fylkeskommuner skal 

opprette ungdomsråd for å øke ungdommers medvirkning og forståelse for 

systemet. Det er derfor viktig at de videregående skolene ser sitt ansvar i å gi 

elever god kompetanse i de politiske systemer og forståelse av demokrati, sett i 

lys av kommunalt, fylkeskommunalt og europapolitisk perspektiv. Skolene må 

legge til rette for at denne opplæringen gis. Dette vil øke ungdommers 

forståelse for demokratiske prosesser på alle nivåer, samt gi dem informasjon 

om hvilke muligheter som finnes, både i Norge og i Europa. 

 

 

Tiltak 1: 

Samarbeide med Stavangerregionens Europakontor i Brussel om å tilby lynkurs 

i forståelse for EU og EØS sin politikk, og hva den har å si for Norge. Kurset 

tilbys lærere gjennom fagnettverket for samfunnsfag på fagdager. Det er også 

ønskelig å finne en arena der en kan tilby en forenklet versjon av kurset til 

elever som går på vg 1 i den videregående skolen. 

 

Tiltak 2: 

Finne en arena hvor det er naturlig å informere elever i den videregående 

skolen hvilke muligheter de har for å ha innflytelse og medvirkning på 

europapolitisk nivå, og for å få bedre forståelse for demokratiets utvikling i 

europapolitisk lys. 

 

Delmål 6: Utvikle samarbeidsavtale med Tyskland og Spania om 

elev/lærerutveksling 
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Opplæringsavdelingen ønsker å få til en utveksling av vg2 elever med tyske og 

spanske samarbeidsregioner, og vil jobbe aktivt for å finne slike samarbeid i 

Tyskland og Spania. Utvekslingen vil fungere på samme måte som Grenoble 

utvekslingen, med samme læringsmål. 

 

Tiltak: 

Internasjonal koordinator finner samarbeidsregioner i Tyskland og Spania, og 

lager en samarbeidsavtale med dem. 

Hvordan spre informasjon om internasjonal strategi? 

 

Det er viktig at informasjon om internasjonal plattform og internasjonal strategi 

for videregående opplæring kommer ut til alle skolene og skolesentre. Denne 

informasjonen kan deles på rektorsamlinger, på regionale samlinger for rektorer 

og avdelingsledere og på møter for de internasjonaliseringsansvarlige ved 

skolene. Rektorene (eventuelt internasjonaliseringsansvarlig) skal informere om 

internasjonal strategi på egne skoler slik at hele personalet kjenner til den. 

Videre anbefales det at hver skole oppretter en arbeidsgruppe som jobber med 

internasjonaliseringsprosjekter for skolen. Gruppen ledes av 

internasjonaliseringsansvarlig på skolen og bør ha et medlem fra hver avdeling, 

som er ansvarlig for å komme med innspill og informere egen avdeling. Skolene 

bør prioritere å la internasjonaliseringsansvarlig delta på samlinger og 

seminarer i regi av Opplæringsavdelingen. 

 

 

 

Evaluering av tiltak i internasjonal strategi 

 
Internasjonaliseringsansvarlig på skolene sender en rapport mot slutten av 

hvert år som beskriver skolens internasjonale engasjement gjennom året. 

Internasjonal koordinator bruker disse rapportene til å skrive en årsrapport om 

hvordan skolene tar i bruk internasjonal strategi. Rapporten skal til 

opplæringsdirektøren. 

 

 

 



INTERNASJONAL STRATEGI 10 

ALL IN – LET’S GO 
Rogaland fylkeskommune, 2019 
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Rogaland fylkeskommune 

Postboks 130 sentrum 

4001 Stavanger 

Besøksadresse 

Arkitekt Eckhoffs gate 1 

4010 Stavanger 

Telefon 

51 51 66 00 

E-post 

firmapost@rogfk.no 

www.rogfk.no 

Lydbølger fra mangfoldige Rogaland – vårt vitale fylke. 

 Disse grafiske bølgene gjengir lyden av bekk på Skåpet, Forsand. 


