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HVEM ER VI?

› Design og håndverk 

› Elektro

› Helse og oppvekst

› Service og samferdsel

› Vg2 Transport og logistikk

› Påbygging til studiekompetanse

› Ressurssenter

› Flere alternativeløp:
• 3-årige løp med studiekompetanse

• Ambulansefag
• Barne- og ungdomsarbeider
• Helse- og miljøteknologi

• 4-årig dobbeltkompetanseløp
• Helsefag
• Service og samferdsel

• Yrkesfaglig skole med mange muligheter
630 elever
110 ansatte



LIER VGS’ SATSINGSOMRÅDER

› 4 grunnpilarer

• Tilpasset opplæring

• Innovasjon og entreprenørskap

• Samarbeid med næringslivet

• Internasjonalisering

› Norsk representant til The Entrepreneurial School of 
Europe 2018



HVOR HAR VI VÆRT?
Tidligere internasjonaliseringsarbeid

Comenius- Regio og Erasmus-
prosjekter over mange år i 
mindre skala.

De siste 5 årene 2-3ukers 
arbeidspraksis i London på 
dobbeltkompetanseløpene + 
mindre mobilitetsprosjekter på 
andre programområder

→ Systematisk arbeid
→ Kontinuitet – erfaring
→ «søknadskompetanse»
→ Gode samarbeidspartnere

→FORANKRING



OVERORDNET FORANKRING

› Soliditet i internasjonalitetsarbeidet handler om å tenke 
«store» tanker, se sammenhenger og integrasjon

• K06

• Buskerud fylkeskommunes handlingsplan

• Lier vgs’ virksomhetsplan og kompetanseplan

• Erasmus+ program guide

• FNs bærekraftsmål



EKSTERN FORANKRING OG SPREDNING

› Skolene vi rekrutterer fra
• Rådgivernes betydning

› Utenlandske samarbeidspartnere
• «Det er virkelig en vinn-vinn-situasjon 
som fører til kompetanseheving for oss, da det 
er mange ufaglærte hos oss innenfor pleie- og 
omsorgsyrkene i England.»

› Arbeids- og næringslivspartnere 
• «Det er stor forskjell på lærlinger før og etter 
– det er nesten som om hun har vært på en livsreise»



EKSTERN FORANKRING OG SPREDNING 
forts.

› Presse

› Sosiale medier



LOKAL FORANKRING

› Arbeidet med internasjonalisering skal ikke foregå ved 
siden av skolens øvrige drift

› Alle skal med!
• Ledelse → rektors betydning

• Ansatte 

• Elever

→BEHOV FOR ARENAER FOR SAMARBEID, TRANSPARENS OG 
FORANKRING
→Ledermøter

→Fellesmøter

→Medbestemmelsesmøter

→Elevråd

→Avdelingsmøter og fagsamarbeid

→Delingsplattformer – Office365 Teams



HVA VIL VI?
Fremtidens internasjonaliseringsarbeid

• Mobilitet på flere 
utdanningsprogrammer

• Gjensidig mobilitet
• Mer ansattmobilitet
• Internasjonalisering i hverdagen
• VET Mobility Charter

• Sammenheng med ny 
overordnet del i læreplanen

• UNESCO-skole - ASP-net
• Digitalisering i  

internasjonaliseringsarbeidet

→ Krav til ny modell for 
organisering

→ Fra prosjekt til (stor)drift
→ Institusjonalisering



SØKTE PROSJERKTER

› 3-ukers college- og praksisutveksling for 4-årige dobbeltkompetanseløp Vg2 
Helsearbeiderfaget og Service og samferdsel

› 2-ukers college- og praksisutveksling for Vg2 Barne- og ungdomsarbeid på 
Hammersmith & Fulham College (H&FC), 

› 2-ukers skole- og praksisopphold for elever på Vg2 Blomsterdekoratør ved 
Kwitnące Horyzonty – Edukacja Florystyczna Szkoła Florystyczna Siedziba
szkoły, Polen. 

› 2-ukers praksisopphold for 5 elever på Vg2 Transport og logistikk hos BRING 
Arlandstad, Sverige i samarbeid med BRING Norge, en av praksisbedriftene 
våre. 

› 2-ukers skole og praksisutveksling for 5 elever og 1 ukes utveksling for to 
programfagslærere og 1 samfunnsfaglærer på Vg2 Transport og logistikk til 
EUC, Lillebælt, Danmark. 

› 2-ukers skole- og praksisutveksling for Vg2 ambulansefag, 5 elever, 2 lærere 
og en ambulansearbeider (instruktør) til "Die Johanniter-Akademie" i 
Leipzig, Tyskland 

› 2 x 1-ukes utveksling på praksisplass for 4 instruktører fra Lier kommune, 
Aleris og 1 programfaglærer i Yrkesfaglig fordypning på Vg2 Helsefagarbeider 
med Diakonia College of Finland og Berufschule Muhldorf, Tyskland. 



HVA GJØR VI FOR Å FÅ DETTE TIL?

• Ledelse og forankring i alle 
ledd

• Ressurser

• Omdømme/PR

• Nettverk/bindende avtaler

→ STRATEGI



INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM
PERIODE 2019-2024

Appendiks Søkeprosess
Tidsplan – mobiliteter - antall



INTERNASJONALST HANDLINGSPROGRAM
Funksjon

› Mål og retning

› Knutepunkt mellom 
skoleeiers overordnete 
styringsdokumenter, vår 
virksomhetsplan og 
kompetanseplan

› Verktøy for søknadsskriving

› Manual for administrering 
av de ulike prosjektene

› Oversikt og forutsigbarhet



Mål og delmål
› 1.2 Mål for perioden

› MOBILITET: Mulighet for mobilitetsopphold skal være et reelt tilbud på alle skolens utdanningsprogrammer. I forbindelse med dette har skolen som 
målsetting å bli godkjent som Charterskole i 2019.

› 1.3 Delmål

› • Etablere «global kompetanse» på Lier videregående skolen som en grunnleggende ferdighet som er relevant for elevene både som medborgere  
og arbeidstakere i næringslivet

› • Internasjonalisering som middel for å utvikle elevenes internasjonale kompetanser, språklige ferdigheter og interkulturelle forståelse, slik at det 
kan kvalifisere elevene både til det globale arbeidsmarked, men også som ansvarlige globale medborgere. 

› • Skape mulighet for at våre elever og ansatte, samt instruktører vi samarbeider med i næringslivet, kan få delta i opplæring og kompetanseheving 
i regi av andre opplæringsinstitusjoner eller nettverk i Europa

› • Skape mulighet for ar at utenlandske elever og lærere og instruktører, kan få delta i opplæringen i regi av vår skole og våre norske 
samarbeidspartnere

› • Skape mulighet for at våre elever, under veiledning, kan få prøve seg i arbeidslivet som praktikant i en bedrift i Europa

› • Videreutvikle eksisterende, samt etablere nye samarbeidspartnere i Europa

› • Søke, avdekke og styrke muligheter for deltakelse i prosjekter i forhold til nordisk samarbeid, i EU og utenfor EU

› • Pleie, videreutvikle og styrke nettverk i Norge og utlandet som kan styrke skolens arbeid med internasjonalisering, demokrati og medborgerskap 
i en mulitkulturell skolehverdag

› • Etablere partnerskap innenfor og på tvers av landegrenser

› • Internasjonalisering som middel til å fremme kvalitet i de ulike utdanningsprogrammene, både med tanke på opplæringens innhold, og skolen og 
de ulike programområdenes attraktivitet

› • INTERNASJONALISERING PÅ TIMEPLANEN: Lier videregående skole skal bli medlem av skolenettverket ASPnet som godkjent Unesco-skole

› • ONLINE INTERNASJONALISERING: Utvikle nettbaserte løsninger og ferdigheter for å fremme internasjonalisering f.eks. gjennom eTvinning



ERASMUS+
KA102   2-årige prosjekter



INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM
Organisering av mobilitetsprosjekter

I arbeidet med utvekslinger har skolen følgende 

organisering:

→ Viktig at prosjektene forankres i hos lærene

→ Deltar på innledende møter med aktuelle 

samarbeidspartnere



LEDELSE OG ADMINISTRASJON
styringsgruppen og arbeidsgruppen

› Retning – kvalitet –
legitimitet

› Organisering –
arbeidsfordeling

› Risiko

› Evaluering –
dokumentasjon

› Finansiering – økonomi



INTERNASJONALISERINGSKOORDINATOR



INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM
Tidsplan – mobiliteter - antall



DAGLIG DRIFT AV PROSJEKTENE
Prosjektgruppenes ansvar – faglig forankring



VIRKELIGGJØRELSE

«Jeg er blitt 
mer 
selvstendig, og 
tar oftere egne 
beslutninger.» 

«Jeg visste ikke 
at jeg kunne så 
mye!» 

Da den knudrete
svarte steinen forstod
at den bar et skjønt
ikon i sitt hjerte,
begynte den å utspre
stråler dag og natt.

Da bambusrøret skjønte
- jeg er fløyten -
brast toner fram,
men det var drømmen
som kastet gjenlyd.

All stein
alle bambustrær
- er hjemløse siden.

S.Shelke


