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Anmälan Erasmus+ Eye opener i Forlí, Italien oktober 2022 

 

Gränbyskolan är i skrivande stund med i tre Erasmusprojekt. Jobbskuggning, Eye opener samt 

M-learning. Detta handlar om Eye opener-projektet och elevanmälan till att följa med. 

Eye opener är ett projekt där vi besöker skolor i Italien i en stad som heter Forlí som ligger ca 

en timmes tågresa sydost om Bologna. Målen för våra Erasmusprojekt är fyra till antalet och de 

är för såväl personal som elever. Målen kan sammanfattas i: inkludering, språkkunskaper med 

autentiska mottagare, internationellt nätverkande samt förbättrad pedagogik. 

Med detta projekt Eye opener vill vi: 

• visa på att olika kulturer kompletterar varandra och att kulturmöten berikar och inte 

begränsar ens liv 

• ge eleverna möjligheten att på engelska få autentiska mottagare som kan motivera 

deltagarna att våga prova engelskan som kommunikationsspråk 

• visa att genom mobiliteterna ges också möjligheten att nätverka. Vi önskar utveckla 

internationella samarbeten under en lång tid så att vi kan arbeta fram en långsiktig 

strategisk internationaliseringsplan för såväl elever som lärare/personal. Vi ser att 

längre fram kommer många att samarbeta med andra nationaliteter i andra länder och 

att då redan provat på att samarbeta över nationsgränserna är en stor fördel. 

I oktober (samt under våren) ska Henrik Fredriksson och en eller två personal samt sex elever 

besöka Instituto Comprensivo n. 7, Carmen Silvestroni, eller IIS Baracca, Forlí. I skrivande 

stund är det inte bestämt vilka datum resan är men ett besked kommer i slutet av denna vecka. 

Då datumet inte är bestämt är denna anmälan inte bindande utan det blir den först i nästa steg 

då vi samlar in uppgifter kring biljettbokning etc. 

Eleverna kommer att bo hemma hos en italiensk värdfamilj och följa värdeleven under 

skoldagen. Gränbyskolans personal kommer ibland att vara med eleverna under skoldagen men 

inte alltid. Dock är de alltid nåbara via mobilen ifall eleverna behöver nå oss av olika skäl. 
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Elever som vill ansöka om att få följa med ska ha ett giltigt pass eller internationell ID-kort, ge 

sin och sina vårdnadshavares tillåtelse att vara med på ljud/bild/film (GDPR-godkännande). 

Eleverna ska dessutom kunna: 

• vara borta i sex dagar  

• bo ensam i en värdfamilj  

• visa vilja och engagemang att delta i samtal och diskussioner på andra språk  

• vara en god representant för Gränbyskolan och för Sverige 

• ställa upp på de aktiviteter som kommer att göras tillsammans med ungdomar från den 

mottagande skolan 

Anmälan görs genom att skriva ett brev där eleven beskriver sig själv och motiverar 

varför hen ska väljas ut. Anmälan ges till Henrik Fredriksson, (alternativt läggs anmälan 

i hans postskåp nr 1) senast den 12 september. Alla kostnader står projektet för.  

När uttagningen är klar kommer de utvalda eleverna få papper hem där eleven och 

vårdnadshavare fyller i allt vi efterfrågar. 

Resan börjar och slutar på Arlanda. Ett eller flera möten kommer att hållas innan resan börjar 

med de resande och elevernas vårdnadshavare där frågor och funderingar kommer att klaras ut, 

dokument för påskrift samlas in.  

Vi kommer att resa till Bologna Airport (Italien) och resten av resan till Forlí åker vi tåg. Vid 

Forlí plockas du upp av din värdfamilj. 

 

Henrik Fredriksson, Erasmuskoordinator Gränbyskolan 


