
Europeisk utviklingsplan Jåttå VGS 
 
 
Rogaland fylkeskommune sin internasjonale plattform ligger til grunn for Jåttå VGS sin 
satsing på internasjonale prosjekter, sammen med fagfornyelsens overordnede del for mål 
med opplæringen. I Rogalands internasjonale strategi er formålet beskrevet slik: 
«Internasjonalt samarbeid gir et mangfoldig og inkluderende samfunn med bærekraftig 
vekst og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser gir nyttig kunnskap, ideer og 
inspirasjon, nettverk og internasjonale utviklingsmidler som gir økt kvalitet på nærings- og 
samfunnsutviklingen.» Videre skrives det at «Strategien peker på potensialet for tettere 
samarbeid mellom næringsliv og videregående opplæring for å sikre samsvar mellom 
samfunnets behov og utdanningstilbud med tanke på yrkesfag. Internasjonalt arbeid skal 
resultere i bærekraftig entreprenørskap, kulturforståelse, toleranse og språkforståelse. Vi 
skal utdanne verdensborgere.»  
 
Jåttås nøkkelmål er å utvikle samarbeid med aktører i Europa som kan fremme vårt arbeid 
med å skape et mangfoldig og inkluderende samfunn. Et slik samarbeid på tvers av 
landegrenser skal sikre samfunnets behov og utdanningstilbud, spesielt med tanke på 
yrkesfag. Jåttå VGS vil støtte fylkeskommunens arbeid for et bedre Rogaland og det å 
samarbeide og lære av institusjoner i Europa er en viktig bestanddel i den internasjonale 
plattformen. "Vi samhandler med næringslivet i det globale engasjement" er et slikt mål som 
vi vil støtte oss på det ved å samarbeide tettere med partnerinstitusjoner i Europa. 
 
Jåttå VGS har også et mål om økt rekruttering, spesielt til de utdanningsprogrammene som 
ikke er de mest populære. Samarbeid med Europa vil kunne føre til økt glede, engasjement 
og tilhørende økt motivasjon blant elever og dermed økt rekruttering til skolen. Her støtter 
vi oss til regjeringens mål om å øke rekrutteringen til matfagene, som er "avgjørende for å 
bygge matnasjonen Norge" (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rekruttering-til-
matfagene-er-avgjorende-for-a-bygge-matnasjonen-norge/id2685965/). 
 
Det aller viktigste vi driver med som utdanningsinstitusjon er å utdanne elevene våre. 
Fagfornyelsen kommer med mange endringer, og dette må vi være klare for gjennom å 
bygge nødvendige kompetanser blant våre lærere. Et naturlig sted å lete etter ny 
kompetanse er gjennom våre etablerte og nye samarbeidspartnere i Europa. 


