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Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning
(SIU)

Ettersom Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret har en spesiell, landsdekkende
oppgave, er vårt svar preget av dette. Vi minner om at vi administrerer opptak av elever til
franske lyceer, treårig tilbud og til United World Colleges, og vi administrerer tideling av
Troll-midler. I tillegg organiserer vi uttak av elever til tyske hel-og delstipend. Vi har ansvar
for Europeisk ungdomsparlament, og er saksbehandler for eksamen i utlandet. Når det gjelder
det treårige opplegget, er oppgavene våre mye mer enn opptak av elever, det er bl.a. også
oppfølging av elevene, norske seksjonsledere og oppfølging av skolene. Alt dette er beskrevet
i den nye fransk-norske avtalen som ble undertegnet i vår.

3. SIUs rolle i arbeidet med internasjonalisering av grunnopplæringen
For det første vil vi understreke at det er positivt at ansvaret plasseres tydelig. Vi merker oss
at oppgaven består i å informere, men også være pådriver for internasjonalisering i skolene.
Begge deler er krevende oppgaver, og viktige. Noe av det som gjør det så krevende, er at
målgruppen er så sammensatt. Det bør tydeliggjøres hvem som er målgruppen for de ulike
oppgaver. Målgruppen, vil vi mene, omfatter et spenn fra elever og foreldre på den ene
ytterkanten, til skoleeiere på den andre. Derimellom kommer skoler
(internasjonaliseringskoordinatorer, rådgivere, språklærere, rektorer osv).

Ut ifra vår erfaring mener vi at det er behov for et informasjonssenter. Vårt kontor har
henvendelser fra foreldre og rådgivere, samt fylkeskommuner med spørsmål om alt fra
godkjeiming av utvekslingsår, til hvilke muligheter som finnes hvor. Vi har også hatt
henvendelser når noen har opplevd uheldige situasjoner med utvekslingsorganisasjoner osv.
Disse spørsmålene representerer et mangfold av problemstillinger, men alt er knyttet til
ulandet og skole. Ofte har de som kontakter oss blitt henvist fra sted til sted før de havner hos
oss. De, og mange de har ringt til, har vært usikre på hvor de skal henvende seg. Det vi
trenger å vite, er om dette er spørsmål som skal ivaretas av SIU, eller om det er andre
instanser som skal ta disse? I så fall: Hva vil bli gjort for å markedsføre at SIU har denne
oppgaven? Vi skal selvsagt gjerne bidra med å videreformidle alle disse henvendelsene til
SIU.

Vi ser utfordringen i balanse mellom Universitets- og høyskolerelaterte oppgaver og de nye
oppgavene knyttet til videregående opplæring, og er redd for at de nye oppgavene skal drukne
i det mye tyngre feltet som de allerede har på plass. Det trengs et tydelig fokus på oppgaven
knyttet til videregående opplæring, om det skal bli suksess.
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7. SIUs samarbeid med andre aktører
Som nevnt innledningsvis har vårt kontor en oppgave som gjelder elever i hele Norge. Det er
selvsagt en stor utfordring å nå godt ut, og det er nødvendig med et vell av kanaler. Vi mener
det vil  være  nyttig om også SIU er med på å profilere disse tilbudene. Vi vet at noe av dette er
nevnt i Håndboka som kommer Vi trenger å nå ut gjennom alle kanaler med vårt meget gode
utdanningstilbud. Slik det er på nettsiden til SIU nå, er det ikke lett å finne noe om
"Skoletilbud i Frankrike på videregående nivå", om United World Colleges eller de øvrige
oppgavene vi har.

Som samarbeidspart opplever vi at vi har et positivt forhold til SIU; men vi ønsker å få dette
mer systematisert. Dette kan selvsagt vi like gjerne ta initiativ til som SIU, noe vi gjorde i
forbindelse med en studietur i høst. Men vi ser at det er verdifullt om SIU har solid nettverk
på videregående nivå (med fylkeskommunene), og at de der også inviterer Fylkesmannen i
Vest-Agder (FIVAI) til å presentere sine tilbud. Det vil styrke internasjonaliseringsarbeidet
om de regelmessig har samlinger og ev. studieturer.
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