
          En skola i förändring inför framtida behov 

                        
                                   En framtidens skola som är beredd att möta en värld i förändring 

 

 

Stora Sätraskolans arbetsplan gällande 

internationalisering 

 
Skolan ska ansvara för att utveckla elevers förståelse för andra kulturer samt öka deras 

kunskap om länders och världsdelars beroende av varandra. 

 

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang” står det i läroplanen för de obligatoriska skolformerna. 

 

Skolan ska också medverka till elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor även utanför den närmaste gruppen. Detta uppnår vi vid genomförandet av olika 

ämnens kursplaner, framförallt i språk och samhällsorienterande ämnen. 

 

Varje år arrangeras program kring FN dagen då vi uppmärksammar de mänskliga 

rättigheterna. Vi arbetar under hela den veckan med FN frågor och varje årskurs får ett 

studiebesök utifrån med någon anknytning till FN. 

 

Studentutbyte 
 Internationalisering är ett självklart inslag på Stora Sätraskolan. Skolan har en lång 

tradition av internationellt utbyte. Under åren har ett omfattande kontaktnät byggts upp 

med främst Spanien men under de sista åren även med Tyskland och Storbritannien. Detta 

har skapat möjligheter för våra elever att både ta emot en student här samt att besöka en 

student i t ex Spanien. 

      Erfarenheter visar att elever som deltar i Stora Sätraskolans internationella utbyten når ett 

      bättre resultat i språk, blir mer motiverade till skolarbetet samt får ett ökat självförtroende. 

 

 

EU projekt 
 Stora Sätraskolan har deltagit i många olika EU projekt. Ett av projekten var TYPE som 

står för ”Teaching young people in Europe” 

Ett annat var YES som står för ”Young people in Europe say brake walls be tolerant”. 

Vi är mycket stolta över vårt deltagande i ovanstående projekt och vad det givit skolan när 

det gäller förståelse för hur ungdomar lever i olika Europeiska länder 

 

Språk/Media Profil 
 I skolans profil Språk/Media arbetar eleverna med att på engelska göra presentationer, 

skriva om traditioner eller andra givna uppgifter som eleverna sedan sänder iväg ut till en 

klass någonstans i Europa. Eleverna möts sedan via datorerna och samtalar sedan på 

engelska eller på något annat av de språk som eleverna erbjuds att läsa på Stora 

Sätraskolan. 

 


