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Medlemsforslag 
om Venskabsskoler og venskaber mellem uddannelsesinstitutioner  

Forslag 

Nordisk Frihed foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at arbejde med en konkretisering af rammerne for et nordisk samarbejde på 

undervisningsområdet med særligt henblik på etablering af rammer for ven-

skabsskoler og venskaber mellem nordiske uddannelsesinstitutioner til gavn 

for sammenhængskraften i Norden og den nordiske identitet. 
 

Baggrund 

Venskabsbyer har længe været kendt som et koncept i mange kommuner i såvel de 

nordiske som europæiske lande. Erfaringerne har været blandede og står som regel 

ikke øverst på listen over prioriteter på de kommunale budgetter. Derfor bliver kon-

ceptet ofte overfladisk, fordi antallet af venskabsbyer er så højt, at der reelt blot er 

tale om ren pynt.  

 

Nordisk Frihed ønsker derfor venskabsbegrebet anvendt på institutionsniveau, såle-

des at en grundskole i f.eks. Finland vælger en dansk grundskole som ”venskabssko-

le”. Eller at et svensk gymnasium vælger at have et dansk ”venskabsgymnasium”.  

 

Modellen skal lægge op til, at det er den enkelte skole eller uddannelsesinstitution, 

og at der blot etableres nogle rammer, som letter selve den administrative proces.  

Formålet med venskabsskoler er at øge udvekslingen af kultur og erfaringer mellem 

de nordiske lande. Det kan være gennem fælles projekter i form af online-aktiviteter 

på klasseniveau, mindre grupper, som aflægger fysiske besøg hos hinanden eller ud-

veksling af enkelte elever, som kan opholde sig i et andet nordisk land, indkvarteres i 

et hjem og modtage undervisning.  

 

Jo tidligere elever stifter bekendtskab med nordisk arv og identitet, jo mere vil Nor-

den blive en del af den kollektive bevidsthed – herunder lysten til at tage ophold i et 

andet nordisk land for at modtage uddannelse eller tage et arbejde. 
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Venskabsskolerne skal være tænkt som langvarige relationer, så der kan opbygges 

varige bånd mellem elever og lærere, som også kan række ud over skolegangen.  

Det kan også være udvekslingsophold, udveksling af lærere og andet, som styrker 

den nordiske dimension i elevernes skolegang og bevidsthed.  

 

Nordisk Frihed forestiller sig en fællesnordisk online-portal, hvor skoler kan byde ind 

med deres ønsker, og hvor regler og rammer for konceptet er defineret præcist.  

Endvidere forestiller Nordisk Frihed sig, at udvælgelsen af venskabsskole skal have 

en vis bindingsperiode, så skolerne ikke ”surfer” rundt til skade for det langsigtede 

forhold og selve det fordybende aspekt. Derfor er det også en overvejelse, at det er 

”en skole” pr skole. 
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