
 
 

 

Anmälan Erasmus+ M-learning Frankrike 16-22 oktober 2022 

 

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

M-learning. Detta handlar om M-learningprojektet och elevanmälan till att följa med. 

M-learning är ett projekt där skolor från Sverige (Gränbyskolan), Spanien, Turkiet, Kroatien, 

Tyskland och Frankrike är med i och där vi arbetar kring digitala hjälpmedel.  

Den 16-22 oktober ska Gränbyskolan åka på sin andra mobility (resa) genom vårt 

Erasmusprojekt M-learning och denna gång bär det iväg till nordvästra Frankrike, Ardres, och 

en skola som heter Collège de l'Europe Ardres.  

Gränbyskolan kommer att åka med två lärare, Maj-Britt Asmelash och Beatrice Isberg samt 

fyra elever. Elever som vill ansöka om att få följa med ska ha ett giltigt pass, 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 de 

andra deltagarländerna 

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

varför hen ska väljas ut. Anmälan är bindande! Anmälan ges till Henrik Fredriksson, 

(alternativt läggs anmälan i hans postskåp nr 1) senast den 2 september 15:30. 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 Brussel Airport (Belgien) och resten av resan till Ardres åker vi tåg/buss 

om inte värdskolan arrangerar någon annan transport åt oss. 



 
 

Före och under vistelsen kommer eleverna att jobba med det som står i rutan på nästa sida. Mer 

detaljer kommer till dem som blir uttagna att resa. 

We have decided to create a digital magazine (Madmagz) on the theme of patrimony 

(history, natural site, cooking …). 

So could you prepare before coming to Ardres a slideshow on your area with 2 famous 

monuments, 2 famous dishes and 1 famous natural site? Your students will have to present 

it on the first day to school. They can also prepare a short questionnaire (Kahoot) with 4 

to 5 questions on the slideshow. 

 

Henrik Fredriksson, Erasmuskoordinator Gränbyskolan 


