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PRESSMEDDELANDE
USA-elever på utbildning i Åmål
Under två veckor befinner sig elever från St Norberts College, De Pere, USA tillsammans med sina
två professorer i Åmål. De är här för att bland annat lära sig mer om det svenska välfärdssystemet,
hur en svensk kommun arbetar med etablering och försörjningsstöd.
St Norberts College, De Pere USA, SNC, besöker Åmål 12-26 maj där man valt att förlägga en av deras
kurser, Global Seminar, som ingår i elevernas collegeutbildning. Utbildningsdelen i Åmål fokuserar på
det svenska välfärdssystemet. Gruppen leds av Dr Robert Osgood, professor i specialpedagogik.
Förutom Dr Osgood består gruppen av ytterligare en professor samt fem elever. SNC har varit en
samarbetspartner till Karlbergsgymnasiet och kommunledningen under flera år.
I kursen planeras föreläsningar med chefer och andra tjänstemän från bland annat välfärds- och
arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. I kursen igår ett flertal studiebesök,
till exempel på Åmåls familjecentral. I kursen ingår även egna studier, bland annat att jämföra det
svenska välfärdsystemet med det amerikanska.
Åmåls kommun och De Pere har varit vänorter sedan 2007 och samarbetar inom en rad olika
områden. Nu hoppas St Norberts College och Åmåls kommun på att kunna ta upp samarbetet med
lärarprogrammet på colleget för att i framtiden kunna erbjuda elever att göra sin utlandspraktik i
Åmål.
Fakta Åmåls kommuns policy kring vänortsbesök
Vid de tillfällen då Åmåls kommun mottar en officiell inbjudan från någon av våra vänorter eller
partnerstäder sker alltid en diskussion om eventuell resa skall göras samt om vilka personer som skall
ingå i delegationen i enlighet med vad som står i den av kommunfullmäktige antagna strategin för
internationellt arbete. Styrgruppen för internationellt arbete bestående av kommunstyrelsens
ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kommunchef, representant från oppositionen samt
internationell samordnare och EU-samordnare.

Fakta Åmåls kommuns samarbeten med De Pere
Karlbergsgymnasiet på konferens om flyktingsituationen i Sverige
I våras blev Karlbergsgymnasiet inbjudet till St Norberts College och konferensen "Forced Migration
and Human Flourishing som hölls den 5 maj. Representanter från Karlbergsgymnasiet medverkade i
konferensen som bestod i att beskriva nuläget i Sverige och hur man som nation har valt att försöka
gå vidare efter flyktingvågen 2015. Inbjudan var en del i samarbetet mellan Karlbergsgymnasiet och
St Norberts College och det var fyra lärare som blev inbjudna. Katarina Sandvall, Lynn Nordin,
Magnus Svensson Vinborg och Christian Bruce. Utöver själva konferensen hölls gästlektioner i
collegeklasser, möten med vänortskommittén i DePere, studiebesök på olika skolor och möten med
personal på colleget för att hitta ytterligare framtida möjligheter för att stärka banden mellan
Karlberg/Åmål och St Norberts/DePere.
USA-samarbete i mellanstadiet
Foxview intermediate och Westwood är två låg och mellanstadieskolor i De Pere som har samarbetat
med Rösparkskolan och Södra skolan via brevväxling i många år. I dagsläget är det klasserna 6A, 6B,
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6C, 4B och 4A som brevväxlar i det så kallade Pen Pal-projektet med elever och lärare på Foxview
intermediate och Westwood. Klasserna har även träffat och pratat med varandra via Skype.
Konstnärer från Not Quite deltar i väggmålningsprojekt
I juni kommer de två konstnärerna Funny Livdotter och Emelie Rygfelt Wilander från Not Quite att
besöka De Pere för att delta i ett väggmålningsprojekt. De båda konstnärerna kommer att skapa en
målning som representerar samarbetet städerna emellan. En målning som styrgruppen för
internationellt arbete tagit beslut om. Konstnärernas väggmålning blir en av flera inom ramen för
stadens arbete att utveckla stadskärnan. Funny och Emelie kommer även att få möjlighet att träffa
andra lokala konstnärer och knyta kontakter.
Kommunledningsdiskussioner om utökat samarbete
En delegation bestående av kommunalråd, kommunchef samt internationell samordnare besökte
kommunens vänort De Pere, USA den 11-17 april efter att ha fått en officiell inbjudan från stadens
borgmästare. Under sin vistelse besökte delegationen bland annat St Norberts College för ett möte
med dess rektor, de två skolorna Foxview intermediate och Westwood. På Foxview träffade
delegationen alla klasser samlade i ett klassrum och fick möjlighet att personligen lämna över de brev
som eleverna på Södra skolan skrivit till sina brevvänner. Intresset för gästerna var stor där eleverna
under en frågestund passade på att fråga allt de undrat över gällande Sverige, dess kultur och mycket
annat. Delegationen besökte även De Pere High School där kommunens tre utbytesstipendiater har
studerat. Möten hölls även med De Peres kommunledning där frågor kring hur vi kan utöka vårt
samarbete städerna emellan när det gäller näringsliv, stadsutveckling etc diskuterades. Under
besöket gjordes även två företagsbesök samt en rundtur i stadens företagspark.
Åmåls kommuns policy kring vänortsbesök
Vid de tillfällen då Åmåls kommun mottar en officiell inbjudan från någon av våra vänorter eller
partnerstäder sker alltid en diskussion/ ett samtal om eventuell resa skall göras samt om vilka
personer som skall ingå i delegationen i enlighet med vad som står i den av kommunfullmäktige
antagna strategin för internationellt arbete. Styrgruppen för internationellt arbete bestående av
kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kommunchef, representant från
oppositionen samt internationell samordnare och EU- samordnare. Redovisning över pågående
internationellt arbete samt diskussioner om framtidsplaner sker i samråd med styrgruppen på så sätt
får kommunens internationella arbete transparens och förankring. Styrgruppen fungerar även som
stöd åt den internationella samordnaren samt EU-samordnaren i internationella frågor. Styrgruppen
för internationellt arbete träffas två gånger per år men kan komma att träffas ytterligare om behov
finns. Kommunstyrelsens ordförande sammankallar till mötena.
För mer information kontakta:
Christian Bruce, samhällslärare på Karlbergsgymnasiet, tel. 0532-172 60
Anna Lundin, verksamhetsansvarig internationella frågor, tel. 0532-170 20

