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Viser til høringsbrev av 19.10.2009.
Høringsforslaget har vært forelagt våre videregående skoler.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har følgende merknad/ kommentar til Forslag til
endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2010-2011:

§ 35-7
I henhold til St.meld. nr 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning — er det
lagt vekt på at en skal legge forholdene til rette for at ungdom skal kunne ha mulighet
for å ta utdanning i utlandet.
Nord-Trøndelag fylkeskommune vil påpeke at det er viktig at alle elever ved skoler i
utlandet, som gir undervisning på videregående skoles nivå, blir stønadsberettiget
nettopp for å stimulere til utdanning i internasjonale miljø.

I dette tilfelle vil vi spesielt referere til vårt brev til Kunnskapsdepartementet av
30.09.2009 vedr. søknad om godkjenning av kortere studieopphold i utlandet på Vg2-
nivå som omhandler Den skandinaviske skole i BrLissel (jf.vedlegg)

Ut over dette støttes det framlagte høringsforslaget.
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Søknad om godkjenning av kortere studieopphold i utlandet på VG2-nivå.

Nord-Trøndelag fylkeskommune søker med dette om at Kunnskapsdepartementet
godkjenner studium ved Scandinavian School of Brussels for 10 elever per år fra Nord-
Trøndelag, slik at opplæringen blir stønadsberettiget for den enkelte elev gjennom Statens
Lånekasse. Vi ønsker at opplegget vårt blir godkjent etter Lånekassens paragraf 35-7,
bokstav a, og at opplegget blir tatt med i vedlegg til fjerde del § 35-4 bokstav c.

Gjennom siste 2-3 år har fylket hatt økt forespørsel fra elever ved de videregående skoler i
Nord- Trøndelag om mer kunnskap og innsikt i internasjonalisering, et område som vi ikke
nødvendigvis har stor kompetanse på ved skoler i Norge. Scandinavian School of Brussels
er et eksempel på en skole med stort fokus på, og kompetanse innen internasjonalisering.
Derfor ønsker vi å legge til rette for elever som ønsker å få kunnskap utover den tradisjonelle
norske skolen og som blant annet tilbys ved Scandinavian School of Brussels.

Nord- Trøndelag fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Scandinavian School
of Brussels (SSB) i Waterloo, Belgia om at skolen tar imot opp til 10 elever på VG2-nivå,
studiespesialisering. I avtalen som ble inngått den 17.september 2008, er det presisert at
våre elever får undervisning i tråd med gjeldende norske læreplaner. De første elevene som
tas opp på bakgrunn av denne avtalen, har påbegynt Vg2 i Brussels skoleåret 2009/2010.
Ingen av disse elevene har får innvilget stipend/lån fra Statens lånekasse.

Ved Scandinavian School of Brussels vil elevene få Europakunnskap pg mulighet til å lære
flere språk på en bedre måte enn i Norge. Politiske signaler går ut på at fordypning i
fremmedspråk skal styrkes med ekstrapoeng. En slik fordypning får elevene i dette tilbudet.
Undervisningen ved Scandinavian School of Brussels foregår i utgangspunktet på
norsk/skandinavisk men også noe på engelsk. Fransk er obligatorisk fremmedspråk og
praktiseres daglig i skolen og i Waterloo-området. Å beherske engelsk og fransk er derfor et
viktig element i opplæringen. Elevene får ellers fellesfag og programfag (realfag,
samfunnsfag og økonomi) på linje med elever i Norge. Lærerstaben representerer ti ulike
nasjonaliteter. Skoler er en privat videregående skole som mottar norsk statsstøtte og
dermed regnes som norsk videregående skole i utlandet.

Vi vil understreke at opplæringen ved Scandinavian School of Brussels er en del av
påbegynt utdanning i Norge. Elever får uavbrutt skolegang og kommer tilbake til VG3 på sin
skole i Nord-Trøndelag, og fortsetter i samme opplæringsløp som de begynte i på VG1, uten
forsinkelse i utdanningen.

I forhold til det økonomiske, vil elevenes skolepenger dekkes i sin helhet av NTFK,og er i
tråd med privatskolelovens bestemmelser. Innkvarteringskostnader beløper seg til 7000



euro/skoleår og inkluderer da kost og losji samt 10 helgeaktiviteter inkludert blant annet en
helg i Paris. Det tilbys bosted på skolen eller i en franskspråklig familie i nærområdet.
Innkvarteringskostnadene dekkes av elevene. Inntak av elever til SSB foregår etter på vanlig
måte i tråd med inntaksforskriften.

Vi vil gjerne referere til Stortingsmelding nr.14 (2008-2009) og vise til de målene som er satt
for internasjonalisering av blant annet videregående opplæring i Norge og en ny runde med
revurdering av eksisterende og godkjenning av nye skoler i utlandet.

Vi ønsker også å referere til "...en evaluering foretatt i 2002 viser at det var en
overrepresentasjon av elever fra familier med høy utdanning og høy inntekt bosatt i sentrale
strøk som benyttet seg av ordningen da den trådte i kraft. Fra 2000/2001 har det imidlertid
vært en relativt sterk økning av elever fra familier med lavere utdanning bosatt i områder
utenfor det sentrale Østlandet. Det er allikevel flest elever i utveksling fra Oslo, færrest fra
Finnmark og Sogn og Fjordane", (kilde:Stortingsmelding nr.14, 3.2.6
Utvekslingsorganisasjonene).

Nord,Trøndelag fylkeskommune har et sterkt fokus på internasjonalisering i opplæringen,
både for elever i videregående skole, lærlinger og ordninger knyttet til voksnes læring. Vi vil
derfor se det som en stor fordel at forholdene legges til rette for at alle elever skal ha samme
mulighet til å ta del i de tilbud og ordninger som foreligger.
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