Rektor Carsten Gade (tv) fik

overrokt det sYnlige bevis På
sa m o rbejdsaftol e n of Presse- og
kulturchef på den tyske ombassade Losse Peter Rodewald, repr æ se nta nt frd G oeth e' I n stituttet i Do n mork An n -Katri n Berk.
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Som Pasch-skole åbner
der sig en række muligheder for at styrke tYskundervisningen oggøre den mere

og motiverende.
Fremover får Kruse nemlig
eksklusiv adgang til undervisningsmaterialer, works-

levende

hops og arrangementer af
forskellig art. Desuden giver
samarbejdet helt konkreie fordele for ansatte i form
af studieophold og kurser
i Tyskland, og for Kruses
elever bliver der lettere ad-

Aber doch: Kruse stYrker
forbindelsen til Tyskland
FARUM: Der var flag og balloner i røde, gule og sorte
farver. Der var sauerkraut
og schnitder. Og så var der
besøg fra den tYske am-

den. Marie Kruses Skole er
6n af få danske Pasch-skoler,

og er særligt interessant for
Goethe-Instituttet i kraft

af sit

særpræg som både

bassade, da Marie Kruses
Skole ofrcielt blev del af et
gtobalt netværk af såkaldte

grundskole og gYmnasium.
Det giver muligbed for at
arbejde fokuseret med faget

Pasch-skoler.

tysk

Det er en kreds af cirka

1600 skoler på verdenqilan,
som har indgået en Partnersltabsaftale med tyske ambassader eller Goethe-Instituttet, der arbejder for øget
kendskab til tysk sprog og

kultur rundt omkring i ver-

tu titllig

skolegang

til

studenter€ksamen.

Marie Kruses Skoles rek'

tor, Carsten Gade, fik over:rakt eri plakette som bevis
på skolens nye status som
partnerskabsskole.

- Jeg er stolt af, at Kruse

bliver ofrciel

Pasch-skole

gang

Goethe Instituttet og der'
med den tyske stat. Og jeg er

afet

globalt netværk af Partnerskoler, der sætter os i stand
til at tackle fremtidige udfordrin ger i globalt PersPektiv, sagde Carsten Gade og
fortsatte:
- Med partnerskabet med

Tyskland ønsker Marie

Kruses Skole at sætte fokus
på vigtigheden af flersProg-

lighed og samarbejde På
tværs af landegrænser og
kulturer.

tyske universiteter.

i

og indgår partnerskab med

beæret over at blive del

til

En mulighed som pnesse- og
kulturchef på den tYske am-

bassade Danmark Lasse
Peter Rodewald betonede i

sintale.

- Ilierteligt tak for, at Ma'
rie Kruses Skole har arbej-

det så intenst for at blive en

partnerskabsskole. Det gør

indtryk. For eleverne er dette ikkebare et vindue ind til
et andet land. Det er en nøg-

le, der giver mulighed for at
læse og studere i TYskland,
sagdehan.

Efter talerne blev der disket op medtyske sPecialiteter som eksempelvis Kartof-

felpuffer, Schweinshaxe mit
Sauerkrautosv..

