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Internationalisering på gymnasiesärskolan i Östersund vid
Jämtlands Gymnasium

Nicaragua
Gymnasiesärskolan i Östersund har sedan
många år haft utbyten med skolor och
organisationer i Nicaragua. Allt började i mars
2007 då fem medarbetare och en skolpolitiker
deltog på den Globala Resan till Nicaragua. På
den resan deltog lärare, skolledare och politiker
från hela landet och deltagarna fick möjlighet
till fördjupning i landets själ. De fick ta del av
kulturen, maten, naturen, religionen, politiken
och givetvis människors levnadsvillkor. Ett
bildspel finns att ladda ner på
http://www.larsersa.se/nica2007/.

Denna resa födde tanken på ett
utbyte med Nicaragua för vår skola.
Vi ansökte och fick medel från
Internationella Programkontoret
(IPK) för en förberedelseresa hösten
2008. Då knöt vi, två skolledare och
två lärare, kontakter med Los
Pipitos, en föräldraorganisation för
barn och ungdomar med olika
funktionsnedsättningar. Vi hade också innan sonderat terrängen hemma vilka
möjligheter som fanns att bedriva projekt med biståndskaraktär. Vi fann SHIA som är
en paraplyorganisation för handikapporganisationer i Sverige. FUB, riksförbundet för
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är medlem i SHIA och genom dem
har flera projekt påbörjats där FUB och Gymnasiesärskolan är samarbetspartners med
Los Pipitos centralt och i staden La Dalia. Vi fick alltså en god grund för fortsatt
internationellt engagemang på denna förberedelseresa. Här kan ni se bilder från resan:
http://nica2008.larsersa.se/.

Väl hemma igen började vi ansöka om ett utbyte med Los Pipitos i syfte att på ett
konkret sätt uppleva en annan kultur från ett värdegrundsperspektiv. Tyvärr fick vi ett
nej på vår första ansökan men vi gjorde en förbättrad ansökan som blev beviljad av
IPK Atlas. Vi fick också medel från Olof Palmes minnesfond, Folke Bernadottes
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minnesfond och Stiftelsen Sävstaholm. Vi planerade och genomförde en resa med fyra
elever och fyra lärare i mars 2010. Den var mycket lyckad och vår samarbetspartner
var Los Pipitos i La Dalia och
Ciudad Dario. Vi uppnådde
verkligen syftet med resan och
bland det mest intressanta var att
bo i familjer. Vi besökte också
kaffeodlingar, regnskogen och
Stilla havet. Samtidigt reste två
personer med för att påbörja
samarbetet med Los Pipitos,
Gymnasiesärskolan och FUB i
SHIA-projektet. En reseblogg finns från resan här: http://nica2010.larsersa.se/. Väl hemma
gjorde LT ett reportage som ni kan läsa här: http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.1967529-resantill-nicaragua-gav-mersmak

Då rapporter och redovisningar var
avklarade var det dags för en ny
ansökan till IPK Atlas för ett besök i
Östersund av våra vänner från Los
Pipitos i La Dalia och Ciudad Dario.
Vi ansökte för fyra deltagare och vi
mottog dem i ett vårvintrigt
Östersund i april 2011. De fick ta del
av vår skolverksamhet på olika sätt och
de bodde också i familjer. De besökte
vårt friluftsmuseum Jamtli där de fick ta del av den svenska historien. Även isfiske,
snöskoterkörning, kolbulleätning, älgklappning och besök i Åre stod på programmet.
Emellan dessa av IPK beviljade projekt hann vi också med två besök i Nicaragua. Det
första skedde i november 2010 då två elever och två lärare samt en representant från
FUB reste för det SHIA-projekt som börjat ta form. De fick delta i Los Pipitos
verksamhet i La Dalia och förutom många möten fick de också en inblick i kultur,
natur och samhället i stort.
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I mars 2011 reste vi återigen i SHIA:s
regi. Vi var då fem personal och fem
elever som återigen besökte La Dalia
och Los Pipitos. Innan resan gjorde
Sveriges Radio Jämtland ett reportage
som ni kan ta del av här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=4386792. Det

var en mycket

intensiv och lärorik resa som verkligen gav oss insikt i hur människors levnadsvillkor är
för personer med olika funktionsnedsättningar, i synnerhet för personer med
utvecklingsstörning. Här kan ni se vår reseblogg från resan: http://nica2011.larsersa.se/.
Genom samarbetet med Los Pipitos i FUB och SHIA kunde vi också i november 2011
bjuda in tre personer i styrelsen för Los Pipitos i La Dalia. De var här under en vecka
och tog del av vår verksamhet på skolan men också hur eleverna bor på elevhem, deras
fritidsaktiviteter och hur livet ser ut efter skolan.
Nu ser ni nog att det finns två ”spår” i vårt internationaliseringsarbete med Los Pipitos
i La Dalia. Vi har skolspåret som beviljas medel från IPK och olika externa fonder
samt biståndsspåret i vilket vi samarbetar med FUB och SHIA.
Vi sökte för en fortsättning på
vårt partnerskap med Los
Pipitos hos IPK. Tyvärr blev
den ansökan inte beviljad med
motiveringen att organisationen
inte är en giltig
samarbetsorganisation. Något
konstigt tyckte vi men inget att
göra åt. Istället såg vi oss om för
att hitta alternativa lösningar.
Vi fann då en möjlighet i IPK
Athena. Vi sökte för en förberedelseresa som blev beviljad. Vi kunde alltså återigen
besöka Nicaragua. Innan resan gjordes ett reportage i lokalpressen:
http://op.se/lanet/ostersund/1.4412211-gymnasiesarskolan-vill-ha-utbyte-mednicaragua. Denna gång gick kosan till Matagalpa, centralorten i regionen Matagalpa.
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Staden ligger mitt emellan Ciudad Dario och La Dalia så vi var inte helt obekanta med
omgivningarna. Fem personer reste för att undersöka möjligheter till yrkesutbyte för
elever på skolan INTAE. Vi for runt i staden som skottspolar på möte efter möte med
INTAE men också med andra skolor. Det slutade med att vi fick med oss ”Letter of
intent” från tre olika skolor, alltså en givande resa. Resebloggen finns här:
http://matagalpa.larsersa.se/.

Vid samma tidpunkt fanns också tre ytterligare personer
med från vår skola och FUB. De fanns för det mesta i
Managua för att förbereda ett projekt i vuxenblivande med
Los Pipitos centralt.
Återigen hemma. Återigen skriva ansökan till IPK. Jodå, det gick bra. Vi åker igen i
november 2012. Denna gång är det ett yrkesutbyte på skolorna INTAE och Instituto
Carlos Fonseca i Matagalpa vi ska besöka. Syftet är att eleverna ska få ta del av och lära
sig om hur deras respektive yrken utförs i Nicaragua men även hur skolan i stort
fungerar. Vi hoppas naturligtvis att få ta del av kulturen, naturen och samhällslivet
också. ÖP gjorde ett reportage under förberedelserna som ni kan läsa här:
http://op.se/lanet/ostersund/1.5232362-gymnasiesarskolan-vidgar-vyerna-med-resa-till-nicaragua. På

avresedagen gjordes även ett reportage i LT:
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.5309907-en-resa-fran-ostersund-till-nicaragua
Vi var åtta elever och
fyra lärare som åkte
till Matagalpa. Vi
hade en mycket bra
resa och fick uppleva
Nicaragua och dess
kultur på ett bra sätt.
Det var första gången
vi hade ett projekt i
Matagalpa och att få
utforska den staden
var intressant. Vi
hade en del yrkesutbyte på våra partnerskolor och många exkursioner i samhället och i
naturen. Bland annat besökte vi naturreservatet Selva Negra och vulkanen Masaya.
Här hittar du vår reseblogg: http://matagalpanovember2012.larsersa.se/.
Projektet är ömsesidigt så lika många från Nicaragua kom till Östersund i november
2013. Här fick de ta del av den svenska kulturen. De var med oss i våra klasser och
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deltog i dagliga arbetsuppgifterna. De besökte också friluftsmuséet Jamtli och fjällen
där de kom i närkontakt med renar. Här är ett reportage i Länstidningen:
http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/fran-nicaragua-till-jamtli. Då funktionsnedsattas
rättigheter i samhället skiljer sig enormt mycket mellan Sverige och Nicaragua blev de
givetvis förundrade över de resurser som vi har. De besökte även daglig verksamhet,
arbetsförmedlingen och elevhem. Vi hade tur att WC i skidskytte pågick under deras
besök så de fick uppleva en del av den svenska idrottskulturen med världsstjärnor på
plats.
I samarbete med Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB,
besökte fyra personer från Jämtlands Gymnasium, gymnasiesärskolan, Nicaragua
under januari 2013. Två
personal och två elever deltog i
utbytet.
Syftet med resan var att
genomföra ett utbyte mellan
ungdomar i FUB i
Jämtland, Jämtlands
Gymnasiesärskola och
ungdomar i Los Pipitos, en
funktionshinderorganisation för
barn och ungdomar med olika
funktionsnedsättningar. Utbytet fokuserade på utbildning och arbete och genomfördes
både med Los Pipitos i La Dalia och med nationella Los Pipitos i huvudstaden
Managua. Eleverna fick bland annat träffa ungdomar på deras skolor, arbetsplatser,
hem och fritid.
Temat för konferensen var "Utvecklingsstörning, utbildning och arbete" där
representanter från utbildningsministeriet, skolor i La Dalia, kommunen,
funktionshinderorganisationer med flera deltog.
Resebloggen finns här: http://nica13.larsersa.se.
Då även detta utbyte är ömsesidigt besökte åtta personer från Managua och La Dalia
oss i mars 2014. Det var fyra ledsagare och fyra ungdomar med utvecklingstörning
som deltog på resan. Alla medlemmar i Los Pipitos.
Nu i mars 2015 har vi återigen genomfört ett erfarenhetsutbyte. Tre ledsagare och tre
ungdomar från gymnasiesärskolan har besökt Managua och La Dalia. Med följde även
Johan Svensson som driver Nya ICA Kvantum och är en stor sponsor till projektet.
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Det var en lyckad resa och vi
fick se åtskilligt av Los Pipitos
verksamhet i flera olika
samhällen. Även denna gång
besökte vi också skolor och
familjer.
Resebloggen finns här:
http://nicaragua2015.larsersa.se
Detta är vårt internationaliseringsarbete med Nicaragua och om du vill veta mer kan
du kontakta oss.
MyRight, FUB

Sven-Arne Persson 070-656 46 60

sven-arne.persson@zonline.se

Mer uppmärksamhet i media om vårt internationaliseringsarbete ser du här.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=3463491
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5278187
http://world.fub.se/vara-projekt/8/
http://www.palmefonden.se/index.php?sid=2&pid=58&tid=434
http://op.se/lanet/ostersund/1.4412211-gymnasiesarskolan-vill-ha-utbyte-med-nicaragua
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