
Nemendaskipti Århus Købmandsskole og Verzlunarskóla Íslands  
Elevudveksling mellem Århus Købmandsskole og Handelsgymnasiet i Island 

 

Århus Købmandsskole Handelsgymnasiet (ÅK) og Verslunarskóli Íslands (Verslo), 
som ligeledes er et handelsgymnasium, foretager i skoleåret 2008 - 2009 en 
elevudveksling og et projektsamarbejde mellem to gymnasieklasser. Disse to skoler 
har de otte år samarbejdet på den måde at danskerne har taget på en uges tur til 
Island i novembermåned hvert år og islændingene har så besøgt Århus i en uge i 
martsmåned. Begge skoler har været rigtigt tilfredse med dette samarbejde og de 
forhenværende deltagende elever synes de har fået både gavn og glæde af 
udvekslingen.  
 
Samarbejdsgrundlaget for udvekslingen dette skoleår er først og fremmest dansk 
kultur og uddannelsesmuligheder.  

 
Da den danske klasse var i Island i november sidste år fik de bl.a. lejlighed til at 
besøge islandske virksomheder fx Marel og Össur og fik foretaget interviews med 
islandske iværksættere.  Endvidere fik de et foredrag om det islandske sprog og 
islandske sagaer.  
 
Udveksling skal selvfølgelig være en blanding af lærdom, kultur og fornøjelse og det 
sidst nævnte fik danskerne også lidt fornemt. De tog bl.a. på udflugter til Den Blå 
Lagune, Den gyldne cirkle, foretog sig en ridetur og tur på RTV, gik i vores 
enestående svømmebassiner og man forventer at de unge har taget sig af at lære 
dem den islandske ungdomskultur at kende. Hvad den almindelige kultur angår så 
var de i vores Nationalmuseum og Det islandske Kunstmuseum.  
 
I ugen da islændingene tog til Århus besøgte de forskellige slags skoler fx 
Arkitektskolen, Handelshøjskolen, Erhvervsakademiet, gik på museet Aros hvor de 
fik guidet tur om museet, gik på foldboldkamp, på museet Moesgården. 

Under islændingenes besøg i Danmark havde de islandske elever også travlt med at 
lære dansk kultur og dagligdag at kende.  

 
Sidst men ikke mindst håber vi at vores islandske elever har fået trænet deres 
talesprog i dansk og fået indblik i et dejligt land og dets indbyggere som eventuelt 
kan føre til interesse i at lære landet og sproget nærmere at kende. 


