
 

Europæiske Solidaritets Corps volontører på Højboskolen 
 

Højboskolen samler 4 volontører fra forskellige lande i ca. 10 måneder (næsten et skoleår), som skal 
deltage i skolens og SFO’ens aktiviteter. De er hovedsageligt deltagende i sprogundervisningen, 
modtagerklasserne, kreative fag, SFO’en og skolens kantine. Foruden dette laver de sideløbende projekter, 
bl.a. undervisningsforløb om solidaritet samt film, foto og andre kreative projekter både med og uden 
elever. De modtager dansk undervisning ugentligt, og målet er at de med tiden kan føre korte samtaler på 
dansk. 
 

Den overordnede målsætning med Solidaritets projektet på Højboskolen og baggrunden for at have 
volontører, er at øge forståelsen, respekten og accepten for andre mennesker og kulturer ud over den 
danske, og at give Højboskolens elever bedre fremtidsmuligheder, fordi de får mulighed for at forbedre 
deres sprogkundskaber og bedre mulighed for faglig udvikling, ved at volontørerne deltager i skolens og 
SFO'ens aktiviteter. 
 

Vi ønsker med projektet at eleverne får kendskab til andre europæiske lande og kulturer, hvor volontørerne 
kommer fra, og at vores elever gennem ny indsigt i andre kulturer og sprog får dybere kendskab til eget 
sprog og den danske kultur og særligt til sig selv. Vi ønsker at eleverne får mulighed for at opkvalificere 
deres sprogkompetencer ved at de hører den rette sproglige udtale på engelsk og tysk og at de får 
mulighed for samtaler med volontørerne på deres sprog. 
 

Vi ønsker at bidrage til at unge fra Europa får mulighed for at udvikle deres kompetencer og udvikle sig selv 
og at de får mulighed for at arbejde sammen med andre unge fra Europa som også laver 
solidaritetsarbejde. 
 

Læs mere om projektet her: https://europa.eu/youth/solidarity/projects/details/#project/2019-2-DK01-
ESC11-060360 

 
Om det Europæisk Solidaritets corps 
 

European Solidarity Corps / Europæisk volontørtjeneste er et tilbud til unge mellem 18-30 år om at tilbringe 
2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Arbejdsområderne dækker socialt arbejde, miljø, kunst 
og kultur, sports- og fritidsaktiviteter. Det Europæiske solidaritets corps giver organisationer en mulighed 
for at få tilknyttet en ung person fra et andet land, som kan give en hjælpende hånd og evt. bidrage med 
idéer til andre måder at gøre tingene på. Der er tale om ulønnet arbejde på fuld tid, som skal være til gavn 
for lokalsamfundet. 
 
Projektet finansieres med støtte fra EU midler der uddeles af Styrelsen for International Uddannelse. 
Styrelsen for International Uddannelse administrerer en lang række tilskudsordninger, der styrker 
internationaliseringen af danske uddannelsesinstitutioner og læringsmiljøer. De overordnede politiske 
rammer for internationalisering er både nationalt og internationalt forankrede. 
 

Læs mere om det Europæiske Solidaritets corps her: https://europa.eu/youth/solidarity_da 
 

 

https://europa.eu/youth/solidarity/projects/details/#project/2019-2-DK01-ESC11-060360
https://europa.eu/youth/solidarity/projects/details/#project/2019-2-DK01-ESC11-060360
https://europa.eu/youth/solidarity_da

