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Søknad om støtte til samarbeidsprosjekt med Herzeg Novi
Levanger videregående skole har gående et samarbeidsprosjekt med Ivan Goran
Kovacic videregående skole i Herceg Novi. Dette startet opp i 2007 og vi er nå inne i
det femte skoleåret med samarbeid. Levanger kommune har støttet prosjektet i fire
år. Det har vært knyttet til en klasse eller et fag på skolen. Til sammen har 76 elever
fra Herceg Novi og Levanger vært med på utveksling. I tillegg har 27 elever i en Vg3klasse fra Levanger vgs vært på studietur til Herceg Novi, der skolen der har lagt opp
programmet. På selve prosjektet har til sammen rundt 150 elever deltatt.
Av temaene elevene har jobbet med disse årene er:
- kultursammenligning,
- ungdomsguide for Levanger kommune på engelsk,
- presentasjon av MOT,
- fellestrekk i historien,
- Henrik Angell: Gjennom Montenegro paa ski
- samarbeidet mellom vennskapskommunene Levanger og Herceg Novi,
- presentasjoner på Senteret Igalo for gjester fra Levanger,
- Falstad og serbiske fanger.
I år vil vi spesielt arbeide med språk og media.
Når det gjelder utvekslingen så må vi dekke hele reisen deres, og deler av reisen for
elevene våre (1.000 kr i egenandel). Dessuten har vi utgifter ved oppholdet her, selv
om elevene bor privat. Skolen og kommunen i HN sørger for hele oppholdet vårt der.
Vi søker herved Levanger kommune, gjennom at den er vennskapskommune til
Herceg Novi, om en økonomisk støtte på 30.000 kr for inneværende skoleår.
Støtten er tenkt brukt til å finansiere reise for elever og lærere fra Herzeg Novi.

Utdanningsprogram :
- design og håndverk
- elektrofag
- helse- og sosialfag
- medier og kommunikasjon
- restaurant- og matfag

- studiespesialisering
- teknikk og industriell produksjon
BUP-skole
Fagskole
Ressurssentervirksomhet
Voksenopplæring

Adresse:
Telefon/fax:
E-post:
Hjemmeside:
Bankkonto:
Org.nr.:

Kirkegata 1, 7600 Levanger
74 08 60 00/74 08 60 11
levanger.vgs@ntfk.no
www.levanger.vgs.no
4420.06.07330
974 560 704

Vi mener at det er viktig å opprettholde dette prosjektet gjennom de gode kontaktene
vi har i Herceg Novi. Fortsatt venter vi på at Montenegro skal bli med i
samarbeidsprogrammet til EU, Lifelong learning og Comenius. Da vil vi ligge godt an
til å få finansiert samarbeidet derfra.
Foreløpig budsjett:
Reise 5 - 10 elever + 2 lærere hver vei (antallet avhengig av
billettpris)
Utgifter ved ekskursjoner, fellesmåltider etc i HN (veldig
omtrentlig tall)
Utgifter ved ekskursjoner, fellesmåltider i Levanger
Vikarutgifter etc
Andre utgifter for skolene
Egenandel fra norske elever
Støtte fra Levanger kommune
Fra skole/kommune i HN (veldig omtrentlig beløp)
Fra Levanger vgs

Utgifter
50.000

Inntekter

12.000
12.000
6.000
4.000
7.000
30.000
12.000

Dersom det er ønskelig kan vi gjerne delta på et møte for å orientere nærmere om
saken.
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