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Deltagare: 13 elever, en lärare och en förälder
Mellan 20‐26 maj 2016 genomförde vi ett utbyte mellan elever från Hortlax skola och
Wilhelm‐Bölsche‐Schule i Köpernick, Berlin. Tanken initialt var att de tyska eleverna skulle
besöka oss i mars, men pga lågt intresse hos eleverna så blev resan tyvärr inställd. Eventuellt
kan det bli tal om ett återbesök under nästa läsår.
Under höstterminen 2015 inleddes den första trevande kontakten mellan skolorna för att
sedan övergå till tät internetkontakt under de sista två månaderna innan besöket.
Innan avresa fördjupade sig eleverna i Berlins realia, historia, kultur och skolsystemet för att
vara så bra förberedda som möjligt. Detta presenterade eleverna sedan för sina föräldrar vid
ett föräldramöte.
Väl framme i Berlin tillbringade vi två nätter på vandrarhem i centrum och hann besöka
många historiska, men även kulturella, sevärdheter. Se bilaga för detaljerat program.
Efter två nätter på vandrarhem var det dags att träffa värdfamiljerna som eleverna skulle
tillbringa resten av vistelsen hos. Detta för att kunna ta del av det tyska vardagslivet och få
förståelse för andra människors levnadssätt, men även för att lättare kunna ta del av det
tyska skolsystemet. Eleverna vågade använda sig av sina språkkunskaper och trivdes i
överlag väldigt bra i sina värdfamiljer.
Efter hemkomst gjordes en utvärdering som visade på att eleverna upplevde utbytet som
väldigt lyckat och givande. Många tyckte att deras språkförmåga hade förbättrats och genom
att ha lärt känna den tyska kulturen har de även lärt sig att uppskatta sin egen. Några har
haft fortsatt kontakt med sina nyfunna vänner och några har även bjudit in sin elev till
Sverige under nästa år.

/Marie Forsberg

Berlinprogram 20‐26/5 2016
Fredag
13.25 Ankomst Tegel (flygplats)
15.00 Three Little Pigs (vandrarhem)
Brandenburger Tor, Unter den Linden, Museuminsel, Alexanderplatz/Fernsehturm (öppet till
24.00), Alexa (öppet till 21.00), Gedenkstätte Berliner Mauer (8‐22)

Lördag
Fm: Sachsenhausen (koncentrationsläger)
Em: Holocaust, Tiergarten, Ku´damm, Gedächtniskirche, KaDeWe

Söndag
Fm: Utcheckning. Checkpoint Charlie (9‐22)
Em: East Side Gallery, Kreuzberg/Neukölln
16.00 Friedrichshagen (träffa familjerna)

Måndag
Fm: besök i skolan
Em: Tierpark Berlin

Tisdag
Fm: Riksdagshuset, Potsdamer Plats, shopping
15.00: Technikmuseum

Onsdag
Fm: Schloss Sanssouci (slottsparken, nya kammaren)
Em: Vandra i Potsdam, avslutningsfest med familjerna, grilla på skolan

Torsdag
Fm: Müggelsee roddbåtstur
Em: Mini‐Mädchen Marathon
Hemresa: Flyg går 20.00 från Tegel

