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Ta videregående i utlandet, frem fred og
bærekraft! Sjekk ut UWC 

Vi har snakket med Ulrikke Erdal-Aase som
jobber for UWC – United World Colleges. Dette et
av få offentlige tilbud som lar norsk ungdom ta
både vg2 og Vg3 på en internasjonal
internatskole. Her får du møte engasjert ungdom
fra hele verden!

Kan du si litt om hva UWC er?

UWC er en

utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden på 17
videregående skoler i 17 land– uavhengig av familiens betalingsevne.
Ved å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling
ønsker UWC-skolene å skape møtesteder for utveksling, læring og
selvrefleksjon på tvers av landegrenser. Målet vårt er å samle
mennesker med ulik bakgrunn og gi dem en utdannelse som
utfordrer dem og inspirerer dem til å bidra til å gjøre en forskjell
i samfunnet.

1. mars 2019 / i Informasjon, Ut i verden, Utveksling / av unginfo

Ulrikke Erdal-Aase, jobber som organisasjonssekretær i

UWC Norge og har svart på noen spørsmål for oss på

UngInfo.
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Hva synes du var det beste ved å gå på UWC?

Det beste med UWC er muligheten til å bli kjent med så mange
engasjerte og interessante mennesker! Det å bo tett sammen i et lite
samfunn på 200-300 mennesker, og å dele rom med 3-4 andre
personer er både krevende og morsomt, og man danner vennskap
som varer livet ut. På UWC møter man på mange utfordringer og
man får mulighet til å utfolde seg og påvirke samfunnet man lever i.
Disse erfaringene gjør at man vokser mye som person, noe man har
med seg resten av livet. Jeg gikk selv på UWC-skolen i India og
bodde sammen med elever fra Tyskland, Korea, India og Japan som
den dag i dag fortsatt er blant mine nærmeste venner.

En annen kul
ting med
UWC er
aktivitetene
man gjør ved
siden av
skolen. UWC
er opptatt av
å gi tilbake

til samfunnet, og å være aktiv og kreativ. Alle skolene har
forskjellige aktiviteter: I India kan være med å bekjempe skogbranner
[https://www.facebook.com/uwcmahindracollege/videos/2033022126994916/]
og Wales er de kjent for de mange vannbaserte utendørsaktivitetene
[https://www.youtube.com/watch?
time_continue=155&v=HLXQAXXZUGc] .

 

Hvor i verden har dere skoler?

UWC-bevegelsen er i stadig utvikling og i dag består den av 17 unike
skoler på fire kontinenter. Hver skole har sitt eget særpreg, men
opplevelsen av å gå på UWC er lik uavhengig av hvilket land skolen
ligger i. Det spesielle med UWC er ikke de ulike landene, men
mangfoldet av elever og nasjonaliteter samlet på samme skole
og det unike læringsmiljøet dette skaper.

UWC Norge tar opp norske elever til 14 av de 17 UWC-skolene i
2019. Land skolene ligger i: Norge, Wales, Nederland, Tyskland,
Italia, Bosnia og Herzegovina, Armenia, eSwatini (Swaziland), India,
Thailand, Singapore, Kina, Hong Kong, Japan, Costa Rica, USA og
Canada.

Elevene ved UWC er med å beskjemper skogbranner i

India.mulighet til å utfolde seg og påvirke samfunnet man

lever i. Disse erfaringene gjør at man vokser mye som

person, noe man har med seg resten av livet.
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Kan jeg ta hvilke fag jeg vil eller er det fast opplegg?

Alle UWC-
skolene tilbyr
undervisning i
International

Baccalaureate (IB) Diploma Programme. IB er en anerkjent 2-årig
videregående utdanning som gir generell studiekompetanse, og med
et oppnådd IB-diplom kan du komme inn på universiteter og
høyskoler over hele verden.

IB Diploma Programme består av ulike deler:

Akademiske fag

Et aktivitetsprogram (CAS)

Et kurs i vitenskapsteori (TOK)

En fordypningsoppgave (EE)

Den akademiske delen er bygget opp slik at du selv velger et fag fra
hvert av de seks fagområdene:

Morsmål (alle norske UWC-elever skal ta norsk A)

Andrespråk (et ekstra språk på A-, B- eller ab initio-nivå)

Matematikk

Samfunnsfag

Naturfag

Estetiske fag eller et valgfag (et ekstra språk-, natur-, eller
samfunnsfag eller ekstra matte)

Innenfor hvert av disse fagområdene finnes det flere fag å velge i,
men fagtilbudet varierer fra skole til skole. Av de seks fagene velger
man tre man vil fordype seg i.

 

Er det dyrt og er det vanskelig å få plass?

Hilsen fra elevene i Mostar, Bosnia-Hercegovina.
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Et viktig grunnprinsipp for UWC er at familiens betalingsevne ikke
skal være en avgjørende faktor for opptaket. En skoleplass på UWC
koster i gjennomsnitt nesten 300 000 i året, men for norske elever
dekkes skolepengene av stipender fra Lånekassen og Direktoratet for
internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).
Hver elev betaler en årlig egenandel som i 2019 er på 32 000 kr.
Dette dekker de fleste utgiftene ved et opphold på UWC inkludert
undervisning, kost, losji og aktiviteter. Det er også mulig å søke om
behovsprøvd stipend for å dekke egenandelen.

UWC Norge sender 40 norske elever på UWC hvert år, og det har
tidligere vært rundt 150 søkere årlig. Søkere må skrive en søknad
der målet med alle tekstene i søknaden – på samme måte som f.eks.
en jobbsøknad — er å vise at man passer inn på UWC. Rundt
halvparten av søkerne blir innkalt til intervju. UWC ser etter elever
som er motiverte til å gå på UWC, har et engasjement, og er robuste
og modne nok til å kunne trives på en internasjonal internatskole i to
år.

 

Hvem kan jeg snakke med for å vite mer?
Det er masse informasjon på våre nettsider uwc.no [http://uwc.no/] .
Her kan du lese om alle skolene og mer om hvordan man søker, og vi
har også en elevblogg [https://uwc.no/elevblogg/] !
Hvis du vil se glimt fra hverdagen på de ulike skolene bør du sjekke
oss ut på instagram [https://www.instagram.com/uwcnorway/]
, facebook  [https://www.facebook.com/uwcnorway/] og snapchat
(uwcnorway).
Er det andre ting du lurer på er det bare å kontakt med meg (Ulrikke)
på UWC-kontoret på telefon (466 77 071) eller
epost (info@no.uwc.org [mailto:info@no.uwc.org] )
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