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 På en kold november morgen pakkede de danske og portugisiske team deres kufferter og startede den lange rejse tværs over 

Atlanten. Til sidst ankom de til deres bestemmelsessted, øen Marie Galante, en del af Guadeloupe, i fransk Vestindien. 

Baggrunden for besøget var det første og igangsættende møde i LIFE SKILLS-projektet. Mødet var altså starten på et 

samarbejde med det mål at udvikle en innovativ tilgang for elever mellem 12 og 17 år.  

I samarbejde med to skoler fra Danmark, en fra Portugal og en fra Guadeloupe samt lokale organisationer skal projektet udvikle 

undervisningsprogrammer med eleverne som aktører såvel mht. innovation som med indbyrdes undervisning. Dette sker for at 

forbedre gennemførelsesprocenterne i uddannelsessystemet specielt med fokus på elever fra multikulturelle områder, hvor 

man kan frygte stigmatisering i vores samfund pga. negativ social arv og lavt uddannelseniveau.  



LIFE SKILLS-projektet og byen Grand Bourg 

 

Borgmesteren i Grand Bourg, Maryse Coppet (Caribsat) og Cecilia Leboeuf-Hansen (CONEQT) fik I foråret 2014 i samarbejde 

igangsat LIFE SKILLS (Learning Innovation through Foreign Languages and Entrepreneurship). Projektet blev godkendt og 

pengemidlerne tildelt af det franske Erasmus Plus-kontor i september 2014. 

Til mødet havde eleverne på Collège de Grand Bourg forberedt en velkomstkomité med sang, dans og mad tilberedt af dem 

selv og deres forældre. De lokale medier var også tilstede, eftersom LIFE SKILLS- projektet havde tiltrukket temmelig stor 

interesse.  

Borgmesteren I Grand Bourg bød såvel gæsterne som de deltagende elever velkommen om bord i projektet og ønskede alle en 

succesfuld deltagelse i projektet.  

Skolelederen på Collège de Grand Bourg bød også gæsterne velkommen, og han var meget begejstret for potentialet i dette 

nye projekt og for de muligheder, som de samarbejdende parter vil skabe for elever og lærere på skolen.  

Mål for mødet 

Det igangsættende møde gav de samarbejdende parter mulighed for at komme til at kende hinanden. Der blev arrangeret 

team building-aktiviteter og sociale arrangementer for at bryde isen.  

Den gode start gav det vigtigste udkomme: En uge der mest bestod af diskussioner om hvilke metoder, projektet skal bruge, og 

hvordan disse bedst bruges i undervisningen hos partnerskolerne.  

Entreprenørskab 

Brejning Efterskole og FFE- Young Enterprise præsenterede projektraketten og gav partnerne nogle praktiske redskaber til 

brug i klasseværelserne.  Diskussionerne og spørgsmålene, der kom i kølvandet på præsentationerne, skabte nye ideer, og 

samarbejdspartnerne talte om hvordan implementeringen kan finde sted i deres egen undervisning.   

 

Skolelederen på  Collège de Grand Bourg holdt en velkomsttale for gæsterne og de nye kolleger og takkede samtidig 

eleverne for deres store arbejde. En gruppe elever havde forberedt en tale på kreolsk, fransk og engelsk. Andre havde 

lavet traditionelt mad fra regionen. Andre igen optrådte i smukke tradtionelle kjoler med dansen Gwo Ka, der netop var 

optaget på Unescos verdensarvsliste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mønsterbrydere 

Østerbyskolen forklarede, hvordan de arbejder med udsatte børn og unge og præsenterede deres alternative og unikke måde 

at tage sig af elevernes problemer og skabe succceshistorier i stedet for uddannelsesfrafald og social udstødning igennem  

mønsterbrydningsprogrammet.  

Præsentationen skabte stor interesse, og et afsnit om tilgangen til mønsterbrydningselever vil være at finde I LIFE SKILLS' 

lærervejledning. 
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