
                                                        

                                                

Bergen 15.08.19 

Invitasjon til lederutvekslingsprogram mellom skoleledere i Norge og Ontario 
i Canada.  

Mekki Education og Ontario Principal Council inviterer skoleledere til å delta i et 
utvekslingsprogram med ledere i Ontarioprovinsen i Canada. Hensikten med utvekslingen er 
at deltakerne skal få innsyn i utdanningsrelaterte spørsmål, og få kjennskap til og innsyn i 
ledelse – og organisatoriske forhold og i de respektive landene. Opplegget går ut på at 
deltakerne følger hverandre på jobb og fritid gjennom en uke, i utgangspunktet fra lørdag til 
lørdag. Ved at deltakerne bor hjemme hos hverandre holdes kostnadene nede, samtidig som 
deltakerne får en unik mulighet til å bli kjent med en leders hverdag både profesjonelt og 
privat. Deltakerne tar imot en skoleleder fra Canada en uke, og skolelederne fra Canada 
forplikter seg til å ta imot et returbesøk.  

Tidspunkt: 
Uke 12 2020  Ledere fra Norge tar imot en skoleleder fra Canada 
Uke 44 2020  Canadiske ledere tar imot norske skoleledere i returbesøk  

Organisering: 
Interesserte deltakere fyller ut et skjema (på engelsk) der de presenterer seg selv og 
organisasjonen sin, og der de beskriver kort hvilke områder de er spesielt interessert i å ha i 
fokus under studieoppholdet.  Vi kopler så deltakerne fra Canada med ledere fra Norge, og 
tar hensyn til arbeidsfelt og interesseområder.  
Økonomi: 
Deltakerne dekker selv reise tur retur Norge - Toronto, og andre ”variable kostnader” på 
stedet.  Vertskapet dekker utgifter til mat og bolig.  Deltakeravgift, kr. 4.700.-, eks. mva. 
betales til Mekki Education, og dekker administrativt og organisatorisk arbeid i Norge og 
Canada. Beløpet faktureres ved påmelding.  
Spørsmål vedrørende utvekslingen rettes til Kristi Odéen, kristi@mekkieducation.no. 
Bindende påmelding gjøres ved å sende inn vedlagte søknadsskjema innen 19.10.19. 

Vennlig hilsen 

Omar Mekki, prosjektleder    Kristi Odéen, prosjektmedarbeider 
Mekki Education     Mekki Education 
Tlf: 00 47 92 03 78 03     Tlf: 00 47 99 69 16 04 


