Hej!
Lär känna en ungdom från Frankrike! Det kan bli en meningsfull erfarenhet där hela familjen
får lära känna en annan kultur och skapa fina minnen tillsammans.
Som ni kanske redan vet har vi startat ett ämnesövergripande Erasmus-projekt i årskurs 7
där vi genomför olika aktiviteter i franska och naturkunskap tillsammans med en
engelskaklass på en skola utanför staden Nantes i Frankrike. Projektet går under namnet
”Let’s be greener”. Målet med projektet är att agera mer miljömässigt, öka motivationen att
lära sig språk och stärka känslan av europeiskt medborgarskap.
Nu söker vi värdfamiljer till de 23 franska ungdomarna som kommer till Härnösand den 1–8
februari 2023. Målet med deras vistelse är att de ska få lära känna svensk skola, svensk
kultur, öva sin engelska och lära oss lite franska. Vi kommer förstås också att genomföra en
rad projektaktiviteter tillsammans med elever på Hedda under tiden vi har besök från
Frankrike.
Som värdfamilj förväntas ni att …
-

ha en säng till hen (det behöver inte vara i ett eget rum!)
bjuda på mat de gånger hen inte äter på skolan eller under aktiviteter
ta hand om hen över helgen (ett av huvudmålen med resan till Sverige är att de får
uppleva familjeliv i en annan kultur)
ta hand om hen som om det var ert eget barn!

Vi hoppas att många av er kan ställa upp. Om ni är värdfamilj får ert barn ökad chans att själv
få följa med på andra Erasmus-resor. Hör gärna av er med frågor till oss.
Anmäl ert intresse senast den 20 november.
Länk till digital intresseanmälan: https://forms.office.com/r/PTmMwH9SC3

Många vänliga hälsningar,
Christina Biéla Enberg

Sabine Dahlgren

lärare i franska

lärare i matte och NO

christina.biela.enberg@edu.harnosand.se sabine.dahlgren@edu.harnosand.se

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Hedda Wisingskolan
Gånsviksvägen 2
871 60 Härnösand

Gånsviksvägen 2

Via: www.harnosand.se

0611-34 79 00

212000-2403

E-post

heddawisingskolan@harnosand.se

