Erasmus+ tur til Gymnasium Wentorf i Hamborg.
I Hamborg samledes elever fra 7 forskellige lande for at lære nye
mennesker at kende og have det sjovt med musik som hovedemne.
Af Benedicte Dahl, 8.b.

I uge 2 2016 rejste 12 elever og 2 lærer fra Hedegaardsskolen i Brønderslev til Hamborg. Der
ventede dem en 7 timers lang togtur til Hamborg banegård med få stop på vejen. Da eleverne
ankom til Hamborg bandegård, stod værtsfamilierne klar til at tage i mod deres gæst. Eleverne
skulle bo hos deres værtsfamilie fra mandag til fredag, hvor turen gik hjem til Brønderslev igen.
Eleverne fra Spanien, Frankrig, Italien, Findland, England og Danmark tog med deres tyske værter i
skole tirsdag morgen og fulgte dem i skole de første 2 timer. Efter det skulle alle elever, som var
med i det såkaldte ”Erasmus+” projekt, mødes og være sammen indtil kl. 14. Her arbejdede de med
musik og skulle omskrive sange og lære sange fra hvert et land.
Når eleverne havde fri fra skole, havde de resten af dagen sammen med værten. Værten kunne
planlægge forskellige ting som f.eks. shopping i Hamborg, sightseeing, bowling og fritidsaktiviteter.
De tyske værter boede i en lille by Wentorf, som ligger 15-20 min uden for Hamborg, så det var
meget nemt at komme ind til Hamborg. Torsdag aften var der spisning på den tyske skole Wentorf
Gymnasium, hvor alle gæster og værtsfamilier mødtes og spiste på skolen. Her viste alle elever også
de sange, de havde arbejdet på hele ugen.
Fredag morgen skulle de danske, franske, spanske, engelske, finske, italienske gæster hjem igen
med tog og fly. Overskriften på ”Erasmus+” turen er ”Breaking down school barriers” som betyder
at nedbryde skolens barrikader og skabe inklusion via musik. Vi vil opfordre alle elever der har
mulighed for at tage på en Erasmus+ tur, fordi man lærer at snakke med andre, lærer om nye
kulturer og har det fedt med folk fra andre lande!

De tolv deltagende danske elever!

