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Pressmeddelande 
Den 25 oktober 2012 
 
 
 

Peabskolan får EU-medel till 
internationellt utbyte 
 
Peabskolan i Upplands Väsby och Solna har beviljats EU-medel till ett 

europeiskt utbytesprogram via Comenius, som är en del av programmet 

för livslångt lärande vid myndigheten Internationella Programkontoret. 

Utbytet kommer att pågå från december i år fram till våren 2014.  

 

Utbytesprogrammet riktar sig främst till elever som studerar vid Peabskolans 

högskoleförberedande inriktning. Totalt kommer tolv personer, bestående av 

både elever och lärare att genomföra studieresor i England, Tyskland och 

Frankrike. 

 

Genom det europeiska utbytet kommer eleverna att få träna språket i skarpt 

läge, samtidigt som de får en möjlighet att läsa historia och samhällskunskap. 
 

– Vi är väldigt glada att Peabskolan fått den här möjligheten att göra ett 

omfattande utbyte med flera europeiska skolor, där både elever och lärare får 

utbyta kulturella erfarenheter. För våra elever är det en chans att vidga sin 

världsbild och knyta kontakter över landsgränserna, säger Hans Andersson, 

lärare vid Peabskolan i Upplands Väsby. 

 

Den första gruppen, bestående av två elever och två lärare, reser i början av 

december till Coleford på gränsen mellan England och Wales och avslutar 

resan med besök i London. Våren 2013 fortsätter utbytet och lika många lärare 

och elever reser till Beauvais i Frankrike, därefter blir det en resa till Herford i 

Tyskland under våren 2014. 

 

– Genom den här möjligheten kommer vi att öppna ett fönster till omvärlden 

och knyta kontakter med elever och lärare i England, Frankrike och Tyskland. 

Målet är att sedan skapa en plattform som ska leva vidare. Det ger oss en 

konkret möjlighet att kommunicera. Peabskolan utbildar inte bara byggare 

utan samhällsmedborgare också, och goda språkkunskaper underlättar för våra 

elever, avslutar Hans Andersson. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Jan Röjestål, rektor, Peabskolan Upplands Väsby och Solna, 0733 37 38 55 

Niclas Brantingson, presschef Peab, 0733 37 20 06 

 

 

 


