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. Skolestart

Fra Indien til Viborg

International skolestart. Efter seks år i Indien skal Mathias og Caroline starte
i den internationale afdeling på Viborg Private Realskole.

Af Anette Lillevang Kristiansen
alkr@berlingskemedia.dk

Viborg: For søskendeparret Caroline og Mathias Jensen på henholdvis 10 og 14 år
bliver det en helt anderledes
fornemmelse at skulle starte
i skole på mandag. De er nemlig næsten lige landet i Danmark efter hele seks år i den
sydindiske by Bangalore, hvor
deres far har været udstationeret som Off Shore-manager
for it-virksomheden KMD, så
der er mere end nye kammerater, ny skole og andre fag at
forholde sig til.
De skal begynde i 6. og 8.
klasse på den internationale
afdeling, der er tilknyttet Viborg Private Realskole, hvor
der går børn af mange nationaliteter og danske børn af
forældre, der har boet i udlandet og ønsker, at deres børn
skal fortsætte i en skole med
internationalt tilsnit. Undervisningen er global og tilrettelagt af Cambridge Universitetet i England, så børnenes
eksamen er international anerkendt.

Glæder sig til dansk
Caroline og Mathias er sammen med deres mor, 44-årige
Charlotte Jensen, til infomøde
på skolen, da vi møder dem og
skoleleder Lisbeth Rose-Hansen en regnfuld formiddag.
Familien Jensen tog til Indien i 2007, og børnene har alle årene modtaget undervisning på engelsk, og på Viborg
Private Realskoles internationale linje foregår al undervisning også på engelsk, selvom
de også har faget dansk.
»Det var meget anderledes
at gå i skole i et andet land. Vi
havde mange flere lektier for
og havde længere skoledage
fra 8.15 til 15.30 hver dag,« forklarer Mathias, der selvfølgelig synes, at det er lidt en omvæltning at komme til Danmark, men han glæder sig til
at få lært noget dansk.
I Indien havde de op til fire timers lektier hver dag,
og selvom der også er en del
hjemmearbejde på deres nye
skole, så bliver det dog mindre, end de er vant til.
»Vi har 650 elever i alt,
hvoraf 65 af dem er internationale elever,« fortæller Lisbeth Rose-Hansen, der for tre
år siden kun indskrev 16 internationale elever.
Hun håber på, at der fortsat
vil være vækst i interessen for
den internationale afdeling.

Skoleleder Lisbeth Rose-Hansen viser de nye elever rundt. Foto: Preben Madsen

Mathias glæder sig til få lært mere af det danske sprog.

Fra tropehede til kulde
For Mathias og Caroline bliver det næppe et problem at
vænne sig til den engelske undervisningsform og deres internationale klassekammerater. Det er helt andre ting, der
spiller en rolle i deres fremtidige liv.
Fra en tilværelse i det tropi-

ske Sydindien skal de nu til at
vænne sig til kølige himmelstrøg, og Caroline klaprer da
også tænder, da vi går udenfor
for at tage et par billeder.
»Det var 35 grader i Indien,
så det er virkelig koldt her,«
siger Caroline og skutter sig.
Inden familien rykkede teltpælene op, boede den på Fyn,

10-årige Caroline har nok sværest ved at vænne sig til det danske klima.

og Mathias gik i skole på Langeskov Skole ved Odense, så
han har prøvet det danske
skolesystem før. Det er derimod nyt for Caroline, der var
godt fire år, da de forlod Danmark. Så det bliver en helt ny
start for familien Jensen, der
har købt en gård i Ørum og
nu skal skabe en tilværelse i

Danmark.
»Ja, det bliver nyt at skulle
bo her, men Caroline og Mathias glæder sig til at komme
i gang, så det skal nok blive
godt,« siger Charlotte Jensen.
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