2019-03-28

PRESSMEDDELANDE

Costa Rica och Spanien nästa för elever på
Karlbergsgymnasiet
Åmåls kommun fortsätter att dela ut internationella utbytesstipendier till
Karlbergsgymnasiets elever. Årets korttidsstipendium tilldelas till tre elever varav en plats till
Málaga, Spanien samt två platser till ett sommarprogram i Costa Rica.
Tilda Marjomaa och Julia Persson kommer mellan den 12 juli och 22 augusti 2019 att delta i ett
program i Costa Rica där de under fem veckor kommer att bo i värdfamilj och delta i vanliga
lektioner i en costaricansk gymnasieskola. Programmet avslutas med en femdagars bussresa för att
upptäcka Costa Ricas fantastiska natur där de bland annat kommer besöka ett naturreservat i
bergen följt av de tropiska stränderna längs kustremsan.
Mathilda Kyrk tilldelades korttidsstipendiet till Málaga i Spanien. Under fyra veckor i juli kommer
Mathilda delta i ett program med fokus på interkulturellt lärande, språk och kommunikation samt
spansk kultur och historia. Den fyra veckor långa vistelsen kommer ge stipendiaten möjlighet att lära
sig att bli medveten om kulturella och sociala mönster, utveckla sina kunskaper i det spanska språket
samt delta i temadiskussioner kring ämnen såsom religion, materialism, frihet, självständighet.
Utflykter till sevärdheter i staden är planerade samt dagsutflykter till Sevilla, Granada och Cordoba.
Mathilda kommer under sin vistelse i Málaga att bo på ett internat och dela rum med andra
deltagare.
– "Vi på Karlbergsgymnasiet är fantastiskt glada över att vi får möjligheten att hjälpa våra elever att
öka sin förståelse för andra kulturer och kulturyttringar genom sommarstipendierna. Vi strävar efter
att det internationella perspektivet ska beaktas i alla ämnen och genom att våra elever ges
möjligheten att komma ut i världen och förkovra sig så får vi också mycket goda ambassadörer som
kan hjälpa till i detta arbete på skolan
Stipendierna är därmed värdefulla inte bara för eleverna som får möjligheten till en fantastisk
upplevelse och erfarenhet utan även för oss som skola som ges ytterligare möjligheter att leverera en
förstklassig och varierad undervisning till alla våra elever.” säger Joakim Axelsson, rektor på
Karlbergsgymnasiet.
Under 2014 stiftade Åmåls kommun ett internationellt utbytesstipendium med syfte att öka
motivationen bland unga att se möjligheter i kommunen och världen samt att öka medvetenheten
om sin egen och andra kulturer.
Genom stipendiet ökar ungdomars möjlighet till internationell rörlighet där syftet med stipendierna
är att ge ungdomar chansen att få möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter samt utbildning för att i
framtiden ha möjlighet att anpassa sig till en ständigt föränderlig arbetsmarknad. Stipendierna delas
ut i samarbete med organisationen AFS interkulturell utbildning.
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AFS interkulturell utbildning som är en internationell ideell organisation som sedan 1947 arbetar för
fred och förståelse mellan människor och kulturer genom olika utbytesprogram. Varje år deltar
13 000 unga människor i ett AFS-program och närmare 44 000 människor är engagerade ideellt
runtom i världen.

För ytterligare information:
Anna Lundin, verksamhetsansvarig internationella frågor 0532-170 20
Christian Bruce, samhällslärare på Karlbergsgymnasiet 0532-172 60
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