International strategi
I dag såvel som i fremtiden skal FVGH være parat til at imødekomme de udfordringer, der følger af, at vi
lever i en globaliseret verden. Et stærkt udvidet samarbejde mellem stater og mennesker på tværs af
landegrænser har ført til gensidig afhængighed af økonomisk, politisk og kulturel art, som vil få betydning
for de levevilkår og udviklingsmuligheder, vores elever skal håndtere i løbet af deres liv.
På FVGH er det en af vores fornemmeste opgaver at sætte hver enkelt elev i stand til at træffe sine livsvalg
på en oplyst måde, og et vigtigt indsatsområde er derfor at opbygge et stærkt internationalt samarbejde,
hvor eleverne igennem gymnasietiden møder andre mennesker, samfund og kulturer i deres naturlige
omgivelser og får indsigt i konkrete problemstillinger og sammenhænge. Vi ønsker at ruste eleverne til
eventuelle fremtidige studieophold i udlandet såvel som til stillinger på arbejdsmarkedet i ind- og udland,
hvor de skal fungere som internationale samarbejdspartnere, forhandlere og konfliktløsere.
Visioner og målsætninger








Vi vil optimere vores internationale profil ved at inddrage flest mulige samarbejdspartnere, der
repræsenterer et bredt udsnit af lande for herigennem at opnå størst mulig indsigt i den globale
virkelighed i dag.
Både i den daglige undervisning og i vores udadrettede aktiviteter vil vi bevidstgøre eleverne om,
hvordan Danmark indgår i de internationale sammenhænge og give eleverne sproglige
kompetencer og viden inden for gymnasiets fagrække, der sætter dem i stand til at forstå andre
kulturer på et kvalificeret grundlag.
I konkrete projekter og sammenhænge vil vi give vores elever mulighed for at observere og
analysere menneskelige samspil sideløbende med, at de afprøver og styrker deres egne
kommunikative og sociale kompetencer.
Vi vil understøtte elevernes internationale medborgerskab og lægger vægt på, at alle tager et
ansvar for de fællesskaber, man indgår i. Vi sætter respekten for centrale værdier som demokrati
og menneskerettigheder højt. Samtidig arbejder vi aktivt på at forebygge kulturelle fordomme ved
at udvide elevernes horisont, så de i mødet med andre nationers kulturer og tænkemåde udviser
åbenhed, lydhørhed og lærevillighed. Hermed synliggøres vejen til en gensidig kulturel forståelse
mellem nationer.
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