
Internationaliseringsstrategi 2020-2022
HANSENBERGs internationale strategi tager afsæt i HANSENBERGs mission om at skabe lærelyst 
og erhvervskompetence samt EUD-lovgivningens målsætning om, at eleverne skal bibringes ”viden 
om internationale forhold og viden som grundlag for arbejde og uddannelse i udlandet”. Dette er 
ligeledes udspecificeret i hovedbekendtgørelsen som et krav om, at vi skal ”fremme elevernes 
internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse”. 

Internationaliseringen på HANSENBERG har følgende mål: 

 Vores ledelse og medarbejdere er præget af et internationalt udsyn

 Skolens internationaliseringsstrategi er forankret i den samlede uddannelsesstrategi

 Alle skolens uddannelser, herunder også HANSENBERG Gymnasium, har implementeret en
international dimension i undervisningen

 Vores uddannelsesmiljø giver vores elever, kursister og medarbejdere et internationalt udsyn
med internationale kompetencer, der kvalificerer til fremtidens arbejdsmarked

 Flere elever kommer i praktik – via mobilitetsprogrammer på grundforløbet og ”praktik i
udlandet” efter afsluttet grundforløb

 Vi er en attraktiv partner for internationale samarbejdspartnere

 Vi vil deltage i internationale projekter og internationalt udviklingsarbejde

 Vi vil levere attraktive og fremtidssikrede uddannelsesaktiviteter, som skaber robuste og
livsduelige mennesker, der kan arbejde og begå sig i en global verden med stadig større krav
om internationale kompetencer

 Vi vil understøtte lærermobilitet

 Vi er et attraktivt skolevalg.

HANSENBERG ønsker at bidrage til: 

 Et globalt udsyn gennem en international orientering, der medvirker til, at vores elever kan
tilegne sig personlige kompetencer og begå sig på et internationalt arbejdsmarked.
Kompetencerne omfatter såvel sproglige og interkulturelle kompetencer som evnen til at have
et internationalt perspektiv

 Internationaliseringen bidrager til et værdiskabende samarbejde med internationale partnere
og netværk til gavn og glæde for skolens elever, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere

 Styrkelse af skolens image gennem internationalisering

 Udenlandske studerende søger HANSENBERGs uddannelser.

Sådan når vi målene: 

 Vi udvikler internationale netværk gennem samarbejde i internationale organisationer

 Vi vil fortsat udvikle og styrke vores internationale partnerskaber

 Vi vil deltage i relevante internationale projekter

 Vi sikrer implementering af skolens internationaliseringsstrategi i de faglige teams gennem
inddragelse og videndeling

 Vi vil markedsføre skolens uddannelser i udlandet.


