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Vi må vara en liten skola, men vi är ändå en stor 
internationell mötesplats! Genom vårt unika och väl 
inarbetade nätverk sedan snart 25 år får du möjlig-
het att jobba internationellt på flera olika sätt. 

Global Classroom är åtta skolor i världen som samar-
betar på olika sätt. Varje vår/tidig sommar träffas vi på 
en stor ungdomskonferens i något av de länder som 
ingår. Som elev bor man i värdfamilj och veckan inleds 
med ett roligt lära-känna-läger. Sedan följer föreläs-
ningar och utflykter, varvat med redovisningar som   
alla elever förberett under året. Konferensen avslutas 
med en festkväll med dans och sång. Det bästa med 
GC? Chansen att få vänner för livet! 

2016 var vi i USA, 2017 i Australien och 2018 var det 
vår tur att vara värdar för 80 internationella gäster. 
Temat var ”Embrace our differences” och vi hade en 
fantastisk konferens. 2019 åkte vi till Sydafrika och i 

juni 2020 skulle vi åkt till Tyskland men det satte 
Corona stopp för, och det blev istället en digital 
konferens. Sedan dess har det varit fortsatt digi-
tala konferenser med Australien och Tjeckien 
(2023). Nu hoppas vi på att kunna åka till Shet-
landsöarna 2024 istället. Vi längtar!

GC-nätverket består idag, förutom Boberg, av 
skolor i Tjeckien, Shetlandsöarna, Tyskland, USA, 
Australien, Sydafrika och Spanien (en skola/land). 
För att tjäna pengar till resan arrangerar man t ex 
barndiscon och säljer kakor via sina UF-företag. 
OBS! GC är öppet för elever på alla program, och 
årskurs 1-3! 

Övriga internationella projekt
Du kan även jobba i olika temaprojekt, med soli-
daritetsarbete eller åka iväg som utbytesstudent 
där du bara betalar själva resan! 

Canberra – Australien
Kapstaden – Sydafrika
Diepholz – Tyskland
Zlin – Tjeckien

Sydafrika 2019, Kapstaden Australien 2017, Canberra och Sydney

GC 2020-2021: Tyskland 

Lerwick – Shetland (UK) 
Ridgewood – USA
Muskiz – Spanien 

Global Classroom
Res ut i världen med Boberg!

Vilande: 
Maribor – Slovenien 
Oppdal – Norge

USA 2016, New York

Vårt internationella nätverk!

Bobergsgymnasiet Ånge


