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Polarsirkelen 

Presentasjon av et internasjon-
aliseringsprosjekt ved Polarsir-
kelen videregående skole i Mo i 
Rana. Prosjektet er gjennomført 
på programområdet Studiespe-
sialisering med Formgivingsfag 
Vg1, Vg2 og Vg3.

Internasjonalisering har lenge vært et vik-
tig tema for skolene. Nordland fylke var 
tidlig ute og arrangerte kurs for lærere og 
i 2001-2004 laget fylket en handlingsplan 
for internasjonalisering i videregående 
opplæring. Denne ble fulgt opp med ny 
handlingsplan 2005-2007, og det arrange-
res årlige samlinger for lærere som ønsker 
eller jobber med internasjonalisering. 
Jeg har jobbet med internasjonalisering i 
over ti år og har utrolig mange spennende 
og gode erfaringer. I en ellers travel sko-
lehverdag er det utfordrende å drive pro-
sjekter som innbefatter reiser og besøk, 
men det gir elever og lærere så mye. Det er 
likevel viktig at oppgaver som det jobbes 
med i prosjektene er knyttet til kompetan-
semålene i fagene. Slik blir undervisnin-
gen og læringen noe som det skal jobbes 
med og ikke noe ekstra på toppen av andre 
oppgaver.
DECO-prosjektet kom i gang etter et 
tre dagers Comenius kontaktseminar i 
Frankrike, som jeg deltok på i 2008 med 
tittelen ”Creativity in Education”. Der 
møttes ca. 80 personer fra ulike land for 
å finne partnere. Det arrangeres kon-
taktseminarer hver høst med ulike tema 
(se www.siu.no for mer informasjon).

Ganske raskt ble gruppen som nå er med 
i DECO dannet, og vi hadde en effektiv 
og god arbeidsøkt der vi la grovskissen til 
samarbeidet. De landene som var repre-
sentert, var  Belgia, Frankrike, Tyskland, 
Kypros og Norge. Høsten 2009 startet 
prosjektet med støtte fra EUs program for 
livslang læring (LLP). LLP administreres 
i Norge av SIU-kontoret (Senter for inter-
nasjonalisering av høyere utdanning). Pro-
sjektstøtten gis i form av en sum, for oss 
22000 EUR som skal brukes til 24 mobili-
teter (reiser t/r for en person til et land). Vi 
bestemte at fra Norge skulle det reise fire 
elever og to lærere til hvert prosjektmøte.

Logo-konkurranse 
DECO-prosjektet hadde som mål å lære 
om miljøvennlig og økologisk bygging/ 
arkitektur, bruke engelsk som kommunika-
sjonsspråk, tilegne seg sosial og kulturell 
kompetanse, og søke informasjon.
Den første oppgaven som ble gjort i pro-
sjektet, var å lage forslag til en logo. Alle 
landene tok så med seg de tre beste for-
slagene til vårt første prosjektmøte i Mo 
i Rana høsten 2009. Der ble alle logoene 
presentert i skolens inngangshall, og elev-
ene ved skolen stemte frem den de mente 
representerte prosjektet best. Valget ble 
Alexander Johnsen (Norge) sitt bidrag.

Videre utover vinteren jobbet alle elevene 
med å lage en historisk oversikt over eget 
lands byggeskikk i tekst og bilder. Elevene 
måtte da bruke Internett til å søke, besøke 
gamle hus og lete i bøker etter stoff. 

Noen kompetansemål fra programfaget 
Design og arkitektur 1 som ble brukt i 
oppgaven: 

Eleven skal kunne:
presentere sentrale arbeid innenfor •	
kunsthåndverk, design og arkitektur 
fra 1900-talet 
karakterisere særtrekk ved bygge-•	
skikk i regionen
gjøre greie for materialbruk, form-•	
språk og funksjon i formkultur frå 
ulike samfunn og kulturer og sette 
det inn i en kulturell sammenheng. 

Oversikten fra hvert land ble så samlet på 
en DVD.

  Av Bente Strømsnes Høyen, Polarsirkelen vgs, Mo i Rana

DECO – design ecological

www.comenius-deco.net

Alexander Johnsen (Norge) vant logokonkur-
ransen.House of the futures i Brussel, Belgia.

Alle landenes husmodeller ble presentert 
på avslutningsmøtet i Treuchtlingen, Tysk-
land i mai 2011. Det norske bidraget av 
et økologisk hus, med ”massivhusprinsip-
pet” for bygging. Se nettsiden:
www.holz100norge.com/
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Husmodeller
For å kunne lage en modell av et bolighus 
med miljøvennlige løsninger var det nød-
vendig for elevene å orientere seg om hva 
som er mulig. Det ble derfor laget en tek-
nisk rapport i form av tekst og bilder. På 
den måten fikk elevene innsikt i de ulike 
lands løsninger. Det vi vet fra norsk side, 
er at vi nok er kommet ganske kort når det 
gjelder å tenke miljø i forbindelse med 
bygging av hus, men ved nærmere under-
søkelse fant vi ut at for over 20 år siden ble 
Chanelle-huset bygget i Stavanger (”kan-
skje det første økologiske huset i Europa!” 
sitat fra D2-magasinet). Dessverre ble 
ikke dette huset noen suksess. Lavenergi, 
plusshus, nullhus og halmhus er noen ek-
sempler på fremtidens arkitektur.

Fra besøk ved Le Corbusiers berømte kapell i Ronchamp, Frankrike

Språk
Neste aktivitet ble startet opp på et pro-
sjektmøte i Belfort i Frankrike, der elevene 
laget en ordbok med alle landenes språk 
representert. Denne skulle innholde ord 
knyttet til økologisk bygging og daglig-
tale. Ordboken er lagt ut på websiden, og 
forhåpentligvis med et klikk kan en høre 
uttalen også.

Vertsfamilier
Det er alltid spennende og utfordrende å 
møte nye mennesker og kulturer. Dette var 
en av de tingene de fleste elever gruet seg 
til; å bo hos vertsfamilier. Likevel så vi at 

de fleste taklet dette veldig greit, og de ble 
meget godt mottatt. Mange godord og ga-
ver ble utvekslet i de ukene vi var på besøk 
i de andre landene. Dessverre ble det be-
stemt at på det første møtet som vi hadde i 
Norge, skulle det ikke være elever med, for 
å lette planleggingsfasen. Våre elever syn-
tes det var synd at de ikke kunne ta imot de 
utenlandske elevene hjemme. Kanskje noe 
å vurdere en annen gang.

Halmhus under bygging i Belgia.

Rapporteringen viser at vi i løpet av pro-
sjektperioden har laget mange produkter 
og kan se tilbake på en lærerik og spen-
nende periode. I disse dager gjenstår det 
kun å sende inn rapporten til SIU, og så 
mottar vi forhåpentligvis de resterende  
20 % av stipendbeløpet for dekking av 
reise/oppholdsutgifter på besøkene i de 
andre landene.


