Bagsværd, 10. okt. 2018
Rejsebeskrivelse for lejrskole til Sutton, London med tre niende klasser fra Bagsværd Skole
Afrejse: 22/09/2018
Hjemrejse: 26/09/2018
I forbindelse med vores lejrskole til England har vi i de seneste år blandt andet besøgt Greenshaw
High i Sutton som et af højdepunkterne på turen.
Igen i år havde vi, i samarbejde med lærerne på Greenshaw High, haft fokus på at eleverne fra
såvel Greenshaw som Bagsværd fik oplevet hvordan forskellige kulturer, også udspiller sig ved to
meget forskellige måder at gå i skole på.
Under besøget på Greenshaw havde værterne arrangeret mange forskellige øvelser, opgaver og
præsentationer, som skulle ”bryde isen” og fremme dialogen mellem de enkelte elever, ligesom
præsentationerne gav eleverne et indblik i, hvordan de engelske børns skoledag og hverdag
forløber. Eleverne fra Grenshaw High havde ca. samme alder som vores elever.
Modsat havde vores elever forberedt oplæg som viste lidt om de danske elevers hverdag, skoleliv
og fritid. Alt foregik selvfølgelig på engelsk, så eleverne fik udfordret og styrket deres sproglige
kompetencer, ligesom det sociale og kulturelle element gav oplevelser langt ud over det, som den
normale undervisning (i blandt andet engelsk) normalt giver eleverne. Mange elever etablerede
hurtigt nye venskaber og efter turen er flere elever, over de sociale medier, i kontakt med
eleverne fra Greenshaw High.
I London var vi på flere forskellige museumsbesøg (Tate Modern, National History Museum,
Science museum, Imperial War Museum og Tower of London) samt sightseeing, hvor eleverne
hjemmefra havde planlagt ruter og et hav af præsentationer af de mange forskellige
seværdigheder.
Vi havde en fantastisk lejrskole, hvor eleverne oplevede engelsk kultur og i høj grad blev udfordret
og fik brugt interkulturelle kompetencer, i særdeleshed under vores besøg til Gladsaxe kommunes
venskabsby – Sutton.
På vegne af personalet omkring
9. klasserne på Bagsværd Skole,
Phillip Lutterodt
Fra Greenshaw Highs hjemmeside:

Greenshaw students enjoyed a visit from Danish students yesterday.
Greenshaw hosted a visit from 72 students, and their staff, from Bagsvaerd
Skole, Denmark to engage in workshops with our Year 11 students sharing
ideas and talking about life in Sutton, London and England. They all had a great
time finding out about each other and their way of life.

