
Sjælland EU Nyt, 21. marts 2013 

Fjernundervisning med klasser fra hele Europa er 
VUC Storstrøms vision 

NYHED OM UDDANNELSESPROJEKT - 21. marts 
2013 

VUC Storstrøm har søgt EU-Kommissionen om støtte 
til at skabe en europæisk platform for 
fjernundervisning. Det er en af cirka 10 
projektansøgninger, der har fået rådgivning via 
ZealandDenmark EU Office. 
Af Filip Schwartz Kirkegaard (foto af fjernundervisning: 
VUC Storstrøm - se også video) 
På VUC Storstrøms afdeling i Maribo får et hold elever 
undervisning i engelsk sammen med en klasse fra en skole 
i Manchester. 
 
Den model vil projektchef Kristian Madsen have bredt ud, 
så det bliver nemt for elever og lærere fra hele Europa at 
få undervisning sammen med hjælp fra videoteknologi. 
 
”Andre har lavet noget med Skype og lignende, som er 
mere individuelt. Med vores udstyr er det hele klassen, 
der er med i det virtuelle rum. Forestil dig, at en lærer fra 
Spanien, der fortæller om for eksempel den spanske 
borgerkrig på engelsk eller spansk, træder lige ind i 
klassen, så gør det noget helt fantastisk ved 
undervisningen,” siger Kristian Madsen. 
 
Planen er at søge støtte med under EU’s Livslang Læring 
Programs delprioritet KA3 ICT. Ofte søger man EU-støtte 
til mindre skoleprojekter fra Styrelsen for Universiteter og 
Internationalisering.  
 
Denne prioritet, KA3 ICT, er anderledes, eftersom det er 
en central aktion. Det betyder at man skal søge direkte 
hos EU-Kommissionen - og i skarp konkurrence med andre 
institutioner fra hele Europa. Kun de bedste projekter går 
igennem. VUC Storstrøm har søgt samme sted to gange 
før. Uden held.  
 
Skarpere projekt 
Denne gang har ZealandDenmark EU Offices eksterne 
konsulent, Jørgen Grubbe, hjulpet med rådgivning. Det 
betyder, at VUC Storstrøm har været mere specifikke på, 
hvem der er de rigtige partnere. 
 
”De andre gange har vi lavet det med vores eksisterende 
netværk. Dengang var alle meget inde over. Pludselig har 
du blandet fire, fem, tre ting sammen, og jeg gætter på, 
at det var det, der var sket,” siger Kristian Madsen. 
 
”Denne gang er vi blevet mere skarpe på, hvad der kan 
lade sig gøre med det program, vi har søgt om midler 
hos,” uddyber Flemming Nielsen, ansvarlig for projektet. 
 
Nu har VUC Storstrøm lavet en skarp ansøgning, hvor de 
går efter at få skabt en europæisk platform, hvor 
undervisere og elever nemt kan finde hinanden og finde 
ud af, hvordan de installerer udstyr til fjernundervisning. 
Det hele skal være åbent. 

 
 
Målet er levende undervisning 
Flemming Nielsen siger, at udfordringen bliver at skabe en 
platform, der opfylder behovene for en levende 
undervisning. 
 
”De fleste andre tilbud er webinars. En underviser holder 
et oplæg, der så bliver broadcastet. Men de dækker ikke 
de andre behov, der er i undervisningen. Ud fra en dansk 
tænkegang er der slet ikke tale om undervisning. Det er 
ligesom at gå til forelæsning. Og hvis du sender børn til 
forelæsninger, så har du tabt dem efter fem minutter,” 
siger Flemming Nielsen. 
 
Ny teknologi skal derimod give lærerne frihed til at bruge 
undervisningsrummet og undervisningsremedier, fastslår 
han. 
 
“Lærerne skal kunne gøre, som de har lyst til,” siger 
Flemming Nielsen. 
 
 
Uopfyldt behov 
Kristian Madsen mener, at der er et uopfyldt behov. 
 
”Jeg har været på mange konferencer og søgt efter det på 
internettet. Jeg kan ikke finde noget tilsvarende,” siger 
han. 
 
Samtidig er målet med projektet at få fjernundervisning til 
at vinde frem i Europa, forklarer han. Det er i dag USA, 
der går forrest på området, forklarer han.  
 
Fakta om projektet 
Projektet har ansøgt om 400.000 euro, svarende til tre 
millioner kroner, til projektet, der skal vare tre år. De 
forventer svar på ansøgningen til sommer. 
Projektet vil bygge videre på erfaringer, som VUC 
Storstrøm i samarbejde med CELF har opnået via 
projektet Global Classroom, der har fået EU-støtte via 
Vækstforum Sjælland og Region Sjælland. 
 
Projektet har fem partnere: 
 VUC Storstrøm (ledende partner) 
 Et teknisk universitet i Litauen. 
 En hollandsk lærertræningsskole. 
 En godgørende engelsk velgørende fond, der støtter 
undervisning for folk med særlige behov. 
 En erhvervsskole i Spanien med fjernundervisning.  
 
Derudover er der tilknyttet: 
 En teknisk partner i USA, Polycom, der er en privat 
leverandør af tv-transmissionsudstyr.  
 
Fakta om ZealandDenmark EU Offices rådgivning 
ZealandDenmark EU Office havde fra november til februar 
tilknyttet Jørgen Grubbe som ekstern konsulent for at 
rådgive institutioner om EU-ansøgninger til den sidste 
ansøgningsrunde i Livslang Læring Programmet. 
 
Målet var at hjælpe med at gennemføre strategien 
Kompetenceparat 2020, som Region Sjælland og de 17 
kommuner har vedtaget. Et af målene er 
internationalisering af uddannelserne i Region Sjælland. 
Totalt har der været kontakter med 39 potentielle 
projekter. Jørgen Grubbe og ZealandDenmark EU Offices 
mål med indsatsen var, at rådgive 20 projekter og aktivt 
hjælpe ca. 10 af disse er nået i mål med en færdiggjort og 
afsendt ansøgning. Dette mål er nået. 
ZealandDenmark EU Office vil informere, når første 
ansøgningsrunde under det kommende 
uddannelsesprogram, Erasmus for alle/YES, offentliggøres. 

 


