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Hawaii, som godhjertet hjalp mig. Så var det 
bare at overtale mester, få et visum og skaffe 
nogle penge.

Efter fire måneder stod jeg endelig med de 
rigtige stempler i passet og var klar til eventyr. 
Palmer, varme og stor madkunst. Jeg var klar! 

Hawaii

Jeg havde kun været på øen et par dage, da 
jeg havde min første dag på jobbet. Jeg var 
blevet taget godt imod, men alt var uende-
ligt overvældende. Storslået frodig natur. 
Hvaler, havskildpadder og palmer. Men også 
et helt andet råt udtryk af størknede lava-
strømme der skar sig gennem det smukke 
landskab, næsten som et slående symbol på 
de nuancer som øen rummer, og de kultu-
relle omvæltninger øerne har gennemlevet. 
Nu stod jeg altså der på p-pladsen i Captain 
Cook på Big Island med let fugtige håndfla-
der i mit kokketøj, klar til nye udfordringer. 
Inde i køkkenet møder jeg dog en lidt anden 
virkelighed.
 
Der er stadig lukket for gæster i restauran-
ten. En tjener kigger uforstående på mig og 
kalder mig ”dude ”. Han har langt krøllet hår 
i en hestehale og ser ellers meget venlig ud. 
Han forsvinder ind i køkkenet. Jeg kigger mig 
omkring, der er hyggeligt. Smuk indretning 
i traditionel Hawaiistil. Mørkt koa-træ og en 
stor terrasse med udsigt ud over havet og 
det frodige landskab. Fyren kommer tilbage 
og beder mig følge med i køkkenet. I det øje-
blik følte jeg mig som en, der lige var kom-
met til børnefødselsdag i brudekjole. Under 
et tændt tv står min nye køkkenchef og snit-
ter grøntsager i netundertrøje,  shorts og 
klipklapper. Selv står jeg i nystrøget kridhvid 
kokkejakke med lange ærmer, hat og presse-
folder i bukserne. Lidt overdressed.

Respekt for håndværk, faglig 

kyndighed, stolthed og ydmyghed. 

Det var noget af det, jeg lærte 

på en familierestaurant med 

hjertet på rette sted, men med 

kakerlakker i skabene.

Af Tina Chemutai Fuglsang Rolle, kok 

Jeg tror, at vi alle på et eller andet tidspunkt, 
har taget os selv i at stirre tomt og længsels-
fuldt ud på en grå og regnfuld dag. En af 
dem vi er velsignet med temmelig mange 
af i vores lille vidunderlige land. Bare sidde 
der og dagdrømme sig væk til smukke 
sandstrande med azurblåt hav og palmer. 
Urealistisk? Ja. Umuligt? Nej ikke helt. Det 
skulle dog vise sig, at jagten på Den Gyldne 
Reje skulle byde på flere uventede drejnin-
ger.

Dagdrømmeri

Jeg er en træt kokkeelev med alt for meget 
overarbejde og ømme fødder. Jeg befinder 
mig i et af byens bedste køkkener. Jeg ved, 
at jeg er heldig. Jeg ved, at der er mange, 

der gerne ville være her i stedet for mig. 
Jeg ved, at jeg arbejder sammen med 

dygtige folk, der hver dag sætter 
deres blod, sved og stemmebånd i 
spil for, at holdet og jeg yder vores 
bedste. Lige der er jeg bare træt, 
jeg kender hver en krog af det lille-

bitte køkken, og jeg kender alle de 
uskrevne regler. Der er ikke så meget 

fritid, og den går med at dagdrømme - 
drømme om restaurant Den Gyldne Reje. 

Efter en snak med min studievejleder fik jeg 
etableret en kontakt til en dansk mand på 

Den Gyldne Reje
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Bobby byder mig velkommen og viser mig 
rundt i køkkenet. Det er tydeligt, at han er 
overrasket over, at det er i dag, at jeg star-
ter. Men han er venlig og giver mig hurtigt 
noget at snitte i. 

Kakerlakkens dans på køkkenbordet

Jeg tror nærmest, at jeg er i en form for 
choktilstand på det tidspunkt. Jeg snitter og 
svarer pligtopfyldende på den jævne strøm 
af høflige spørgsmål, der kommer fra Bobby. 
”Copenhagen, no it’s the capital of Denmark 
.. No Holland is a country of it’s own”.

I virkeligheden er det, det køkken jeg lige er 
kommet ind i, der fylder alt i mit hoved. Der 
er beskidt, rodet, uorganiseret og fuldstæn-
digt uoverskueligt. Jeg har aldrig nogen-
sinde set noget lignende, ikke en gang 
i de der åndssvage shows med Gordon 
Ramsey. Opvask, fødevarer og køkkenaf-
fald i et stort sammensurium. Kød, fisk og 
madvarer af forskellig art ligger til optøning 
i håndvasken. Kakerlakker løber hen over 
bordet, og der er snavs, som har været der 
så længe, at ingen længere lægger mærke 
til det. Køleskabet fylder hele den ene væg. 
Fem fag glasruder, som man ikke længere 
kan se igennem pga. skimmel og kondens. 
Håndtaget er helt fedtet og indeni findes 
et virvar af gamle bøtter med ubestemme-
ligt indhold. Den dag snittede jeg bare det 
bedste, jeg havde lært. Service med bonner 
helt ned til gulvet og den endeløse sang fra 
bonmaskinen. 

Det køkken var meget langt fra drømmen 
om Den Gyldne Reje, som Kim Larsen syn-
ger om. Det her var Restaurant Keei Café, en 
familierestaurant med hjertet på rette sted, 
men med kakerlakker i skabene. Jeg luk-
kede ikke et øje den nat. 

Maria og Batista

Efter en uges tid begyndte jeg så småt at 
forstå lidt af logikken i køkkenets virvar. Jeg 
begyndte at få nogle rutiner, og hvert et 
ledigt øjeblik gik med at gøre et nyt område 
af køkkenet rent. Jeg skrubbede og sku-
rede, og efterhånden dukkede der blanke 
overflader frem i det lille køkken. De troede 
faktisk, at jeg var en lille smule tosset, men 
jeg undskyldte det med, at i Danmark var 
det meget normalt, at kokkeeleven kom 
og gjorde rent på sin fridag. Efterhånden 

opstod der også et venskab og en respekt 
for forskellige måder at gøre tingene på.  

Maria og Batista er mand og kone og husets 
to mesterkokke. De stod ved det varme 
komfur hver aften. Hver service var en ord-
løs dans mellem de to. De var altid klar over, 
hvilket skridt den anden ville tage næste 
gang. Det er håndværk, faglig kyndighed, 
stolthed og ydmyghed. De to havde danset 
rundt om det komfur i 20 år. I 2010 skulle 
de for første gang i 10 år holde sommerfe-
rie, og så i hele tre uger. Lige der, blev mine 
trætte kokkeelev fødder krumme og sat lidt 
i perspektiv.  

Afsked

Over de næste måneder formede der sig 
efterhånden en hverdag. Jeg kendte hver 
en krog af køkkenet, og kendte de uskrevne 
regler og rutiner. Men der var ting, vi aldrig 
kom til at forstå om hinanden.

 For eksempel hvorfor jeg ikke bare en gang 
imellem kunne slappe lidt af, i stedet for at 
rende rundt som om himlen faldt ned, hvis 
emhætten ikke blev gjort rent. Den havde 
trods alt klaret det de sidste mange år. Og 
jeg kommer aldrig til at forstå, hvordan man 
kan falde så hårdt igennem på hygiejne, når 
man har så høj en arbejdsmoral og faglig 
stolthed.

Jeg har aldrig oplevet en så stor mangfol-
dighed af råvarer, som under mit ophold på 
Hawaii. Hver dag blev jeg præsenteret for 

en ny frugt eller grønt-
sag, som jeg aldrig 
havde set eller hørt 
om før. Havets mange 
skabninger er en ende-
løs strøm af gastronomiske 
perler. 

Min sidste aften på Big Island Hawaii sidder 
jeg på den anden side af køkkenet. I dag er 
jeg gæst i den altid fyldte restaurant. Jeg har 
en blandet følelse indeni. Jeg har en klump i 
halsen, det er trist at skulle tage afsked. Jeg 
kan mærke, vi har rørt hinanden, givet hin-
anden noget med på vejen. Jeg stikker til 
min mad, kan ikke rigtig finde ud af, om jeg 
har mistet appetitten, fordi jeg er vemodig 
eller fordi jeg ved, hvor gammel cheeseca-
ken på min tallerken er. Hvorom alting er, 
så var mit ophold på Restaurant Keei Café 
en oplevelse for livet. Drømmen om Den 
Gyldne Reje og så meget mere!    



flotte modtagelse og 
nogle dage med jetlag, 

er det på tide at møde 
skolen. Skolens alders-

gruppe er fra 0-6 år og har 
tosprogede børn - fra Kina, 

Tyskland, Frankrig, Cuba, Italien 
og Spanien. Særligt for alle børnene er deres 
velhavende forældre, som har store positio-
ner i BMW, Philips, IBM og andre store firmaer. 

Det hjælper med lidt charme

Jeg indgik nemt og hurtigt i min klasse sam-
men med den sydafrikanske klasselærer 
Terry, som har en meget firkantet tilgang til 
mange ting. 

Terry har flere favoritter blandt børnene, og 
modsat hvad jeg har lært, synes Terry, at det 
er okay at gøre forskel på børnene. Børnene 
er opdelt – hvide ved et bord og kinesere 
ved et andet! Med lidt dansk charme var 
børnene dog placeret, som de selv havde 
lyst til, da jeg tog hjem, og forskellen var lille 
mellem børnene. Terry’s syn på pædagogik 
er et resultat af at være vokset op i et land 
med forskelsbehandling og undertrykkelse; 
dog har Terry et stort hjerte, hun arbejder 
hårdt og er altid åben for nye synspunkter. 

Et land med traditioner

Oplevelserne er mange i Kina – et land med 
mange faste traditioner og historier, og det 
skulle jeg da mærke helt tæt på kroppen. 
Midt-Efterårs-Festival er en ældgammel festi-
val, som kineserne har holdt for den gode 
høst, og hvor der bliver festet med kinesiske 
lamper og spist månekager. Med god kinesisk 
overtalelse fik mine kolleger mig overtalt til 
at være hovedfiguren Houyi  i skolens Midt-
Efterårs-Festival for børnenes familier. Da 

Af Simon Strømgaard, 
pædagogisk assistent

Som den heldige elev på 
SOSU Fyn var mit ønske om 
at komme i udlandspraktik gået 
i opfyldelse. Et ønske om en praktik, 
der ikke lignede de andre elevers! Min tur 
gik nemlig til Kina i 2 måneder. Da praktik-
stedet ikke var normalt for en pædagogisk 
assistent, var turen både et nyt samarbejde 
for skolen og et spændende indblik i børne-
opdragelse i et land med verdens største 
befolkning og gode, stabile traditioner. 
Mary’s Oasis Education Center var stedet, 
hvor jeg skulle arbejde de to næste måneder 
– et sted, hvor jeg skulle møde de mest utro-
lige og arbejdsglade mennesker og børn. 

Han taler ikke kinesisk!

Ankomsten til Shenyang bød allerede på 
flere sjove oplevelser, da mit asiatiske udse-
ende nemt får folk til at tro, at jeg kan tale 
kinesisk; dog får de fleste kinesere noget af 
et chok, når jeg svarer på engelsk.  Efter den 

Ris, nudler 
                og pædagogik
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Forstander Mary Qu og mig

Mid-Efterårs-Festival aktører

Praktik i en multikulturel skole 

i Kina giver spændende indblik 

i børneopdragelse og traditioner 

i landet med verdens største 

befolkning



mine kinesiske talegaver var og er små, var 
udfordringerne store - til stor fornøjelse for 
mange. Skuespil har aldrig været min store 
passion, men når man er i udlandspraktik, 
må man også gå ind i det med liv og sjæl. 

 
Vand er farligt

For os danskere er vand et naturligt ele-
ment, og svømning mestrer de fleste børn i 
en tidlig alder. Kinesernes syn på svømning 
er noget anderledes og kan være noget af 
en udfordring. Hver tirsdag og torsdag er 
der svømning for alle børn. Skolen har des-
værre haft svært ved at få kinesiske børn til 
at svømme, da forældrenes syn på svøm-
ning er: ”Vand er farligt og mit barn kan ikke 
svømme”. 

Her mærkede man nemt Kinas et-barns 
politik – at forældrene virkelig passer på 
deres børn. Da jeg var den eneste mand-
lige lærer på skolen, fik jeg tjansen med at 
være svømmelærer – nemmere sagt end 
gjort. Da de kinesiske børns opdragelse 
er, at man må spytte og tisse i vandet, tog 
det mig to måneder med hygiejne og toi-
lettræning – så var det slut med deres 
vaner. En stor lettelse for de andre uden-
landske lærere, men også for mig selv. 

Perleplader og finmotorik

Gennem en sponsor havde jeg fået 4 kg. 
perler med til Kina, som skulle være mit 
pædagogiske indslag i den kinesiske ver-
den. Gaven blev modtaget rigtig godt i alle 
klasser, og forstanderen Mary var en stolt 
mor, da hendes søn kom hjem med en fær-
diglavet perleplade.

Målet for projektet var at styrke børnenes 
finmotorik og skabe en fælles aktivitet, hvor 
både udenlandske og kinesiske børn kunne 
sætte sig ned i ro og være kreative. Foræl-
drenes respons var rigtig god, og her kunne 
man se, at forældrene satte pris på at få et 
produkt og dermed se, hvad deres børn 
lavede i børnehaven.

En god afslutning slutter 
med et godt måltid

Da de to måneder var ved at rinde ud, var 
det med store, blandede følelser, at jeg 
skulle forlade dette fantastiske praktiksted 
og en masse dejlige mennesker. Et farvel 
er ikke bare et farvel i Kina. Jeg måtte stå 

model til en stor farvelfest med musik og 
billedshow af mig, mens alle børnene kom 
hen og sagde farvel. Da børnene var fær-
dige, kom alle de kinesiske kollegaer hen 
med en lille gave hver, og jeg må indrømme, 
at her er kineserne meget mere personlige, 
end hvad jeg har oplevet hjemme i Dan-
mark. Da turen kom til mine kolleger på min 
stue, var det med store kinesiske tårer og 
kram fra dem alle. 

Sidste aften var jeg ude at spise med Mary 
og hendes familie, og som hun sagde: ”En 
god afslutning slutter altid med et godt 
måltid”. Håbet om at komme tilbage til 
Mary’s Oasis Education Center og give 
noget tilbage til nogle hårdtarbejdende og 
storhjertede mennesker vil altid være plan-
tet i mit hjerte. 

Jeg havde selvfølgelig kunnet skrive 1000 
sider om disse to korte måneder, men har 
valgt at fortælle om mine stjernestunder og 
ting, som har sat sit præg på mig. Jeg håber, 
at samarbejdet mellem Mary og SOSU Fyn 
vil tage flere elever på denne fantastiske tur 
og oplevelse. Mary’s Oasis Education Center 
er fuld af oplevelser og muligheder, 
og jeg kan varmt anbefale stedet 
til andre elever med udfordringer i blodet. 

Mange tak til Odense Kommune og Social- 
og Sundhedsskolen Fyn.

Projekt perler i Kina



jeg til min studievejleder for at få nogle råd. 
Studievejlederen, som tilfældigvis også er 
PIU-vejleder, sagde noget interessant: ”Roy, 
hvorfor tager du ikke bare ud og rejser?”. 
Jaeh tænkte jeg, at rejse er at leve, men jeg 
skulle jo helst blive færdig med noget uddan-
nelse. ”Ja”, sagde hun. ”Du kan kombinere din 
uddannelse med rejsen”. Derefter forklarede 
hun mig om de forskellige muligheder, der er 
for at tage praktik i udlandet, og hvad man 
kan få støtte til. Det kunne gøres på to måder: 
Enten som udstationering gennem en dansk 
arbejdsgiver eller også kan man organisere 
sig og tage af sted på egen hånd. 

Da jeg hører til de mere eventyrlystne, skulle 
jeg ikke tænke over det længe, før jeg gik i 
gang med at skrive ansøgninger. Til at starte 
med kan det at finde en læreplads i udlan-
det godt virke som en uoverskuelig opgave. 
Heldigvis kunne jeg få hjælp af min PIU-
vejleder til meget af det praktiske og råd til, 
hvordan jeg kom i gang. Der findes mange 
steder i udlandet, og verden den er stor. Så 
jeg startede på internettet, hvor jeg gen-
nem almindelig søgning kunne finde et hav 
af fede snedkerier og masser af informatio-
ner og adresser. Næste skridt var at udforme 
nogle ansøgninger og sende dem af sted. Ud 
af de 20 ansøgninger jeg sendte, svarede 10 
af dem tilbage, og 4 af dem virkede interes-
serede og ville gerne vide mere.

På vej til Mauritius

Et af stederne lå på Mauritius, en lille paradis 
ø ud for Østafrikas kyst. Efter noget korre-
spondance frem og tilbage fik vi aftalt lønfor-
hold, logi og alt det praktiske, der følger med 
sådanne et ophold. Og sådan, inden længe 
var jeg på vej mod Mauritius i 3 måneder for 
at gennemføre mit første praktikophold i min 
uddannelse.

Af Roy Bianco, snedker

 
Ingen praktikpladser - hvad så?

 Da jeg tilbage i 2009 var blevet 
færdig med 1. Hovedforløb var der 

ingen lærepladser at finde grundet 
den omsiggribende økonomiske krise 

– specielt ikke i min branche. Specielt ikke 
i København. Det var som om, at det var 
kommet på mode at blive snedker. Der var 
mange om buddet og få pladser.

Jeg tog bestik af situationen og konklude-
rede, at de muligheder, der var tilbage, var 
enten:

1/  At udvide min søgning til fjerne og mørke 
egne i Danmark, hvor jeg ikke havde lyst til 
at stå i lære, eller: 2/ At vinde en 1.præmie i 
Lotto og stikke af til en eller anden paradis ø.

Svaret er PIU

Efter nogen tids spekulationer og adskil-
lige afslag på lærepladsansøgninger gik 

      Vejen til en snedker-
uddannelse via Mauritius
          og San Francisco
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Jeg har set, hvordan folk i verden 

arbejder i mit fag, og det har 

udvidet min horisont, både 

fagligt og personligt og hjulpet 

mig til en dansk læreplads.



Da flyveren lettede på den 16 timer lange 
tur mod Mauritius, havde jeg sommer-
fugle i maven. Jeg anede ikke, hvad der 
ventede mig.  Jeg havde skrevet lidt sam-
men med værkstedslederen på stedet om 
de arbejdsopgaver, der skulle varetages, 
men jeg anede reelt set ikke, hvordan mine 
dage skulle komme til at forløbe. Jeg gjorde 
op med mig selv, at uanset hvad jeg skulle 
støde på, ville jeg tage det med et smil og 
lade det være en lærerig oplevelse. Jeg har 
senere hen fundet ud af, at det aldrig kan gå 
helt galt med den indstilling.

 
Håndværk på den sydlige halvkugle

Efter jeg var landet og havde pakket ud fik 
jeg en rundvisning af chefen -  vi kommuni-
kerede på engelsk, hvilket virkede ret godt. 
Alle dem i administrationen talte også godt 
engelsk, men håndværkerne, som jeg skulle 
arbejde sammen med, var alle sammen 
importeret fra Indien og utroligt dårlige 
til engelsk. Men som bekendt er et hånd-
værk noget, der udføres med hænderne, og 
selvom vi ikke forstod hindanden, lærte vi at 
kommunikere gennem kropssprog, ansigts-
miner og mere eller mindre rolige fagter. 

Håndværksmæssigt var det nogle rigtigt 
dygtige folk, og mange af dem har arbejdet 
med træ siden barnsben. Bhavesh, som blev 
min arbejdsmakker, ville ikke kunne tænde 
en pc og åbne en browser, men til gengæld 
kunne han bygge et skab dobbelt så hurtigt 
som jeg, og slibe stemmejern med lukkede 
øjne. Til at starte med blev jeg behandlet 
som gæst af arbejderne, men det varede 
ikke længe, før vi alle spiste frokost sam-
men på gulvet med fingrene – som de nu 
gør det. 

Jeg blev aflønnet efter vestlige forhold, 
noget der svarer til en S.U. herhjemme. 
Det lyder ikke af meget, men 
det var omkring dobbelt så 
meget som mine afrikanske 
kolleger. Inklusiv støtten, jeg 
fik fra AER, var det nok til, at 
jeg kunne leve behageligt og 
ikke mangle noget. Logi-forholdene var 
gode nok, godt nok var der kakerlakker på 
størrelse med en iPhone 4, men til gengæld 
kunne jeg gå ned til stranden på 15 sekun-
der. Jeg startede hver morgen med en duk-
kert i det babyblå vand - et arbejdsgode jeg 
nok ikke får herhjemme.

Videre til San Francisco

Efter jeg kom tilbage fra Mauritius, fortsatte 
jeg min uddannelse med en dansk lære-
plads. Jeg var så glad for mine udlandserfa-
ringer, at jeg efter min skoleperiode beslut-
tede at tage en tur til.

Denne gang blev det San Francisco, en 
by der sprudler af kreativitet. Her kom jeg 
rundt på nogle forskellige snedkerier og 
oplevede en inspirerende iværksætter driv-
kraft. At se, hvordan unge selvstændige 
snedkere arbejder der er imponerende. Her 
lærte jeg at få tingene til at ske. Hvis der er 
noget, man ønsker sig, skal man gøre sit for-
arbejde og gå efter det. Det er det, jeg har 
taget med mig fra San Francisco.

Det rykker at rejse ud

Jeg synes, det er et privilegium, at jeg har 
kunnet rejse til udlandet med støtte som 
del af min danske uddannelse. Det har givet 
mig oplevelser og venner for livet. Jeg har 
set, hvordan folk i verden arbejder i mit fag 
og udvidet min horisont, både fagligt og 
personligt. Derudover har jeg tilegnet mig 
international erfaring, som i denne globali-
serede verden gør mig til en værdifuld med-
arbejder på det danske arbejdsmarked.

I dag er jeg ved at være færdig som byg-
ningssnedker, jeg skal til svendeprøve i 
marts 2014. Jeg er ansat på Det Kgl. Danske 
Kunstakademi, som bl.a. antog mig pga. 
min internationale erfaring.

 



Den første tid

Den første arbejdsdag var for mig noget 
specielt. Den åbenhed, venlighed og hjælp-
somhed, som tyskerne bærer på, finder man 
næppe noget andet sted i verden. Den første 
tid arbejdede jeg efter eget ønske i produk-
tionen for at lære nogle fagudtryk. Jeg fandt 
hurtigt ud af, at ”Hochdeutsch” og bayersk er 
MEGET forskelligt. De første par dage kom-
munikerede vi mest med hænder og fød-
der. Der var flere af mine kolleger, som fik sig 
nogle billige grin, og som morede sig vældigt 
over mit sprog. Men hjælpsomme var de sta-
dig, og jeg har også lært noget af det. 

Udstationering

Den tredje uge kom jeg så i marketingafde-
lingen, hvor jeg skulle være det meste af året. 
Jeg blev hurtigt kastet ud i udfordringer og fik 
meget ansvar lige fra start. Efter kort tid stod 
jeg på demonstrationer og messer i Magde-
burg og München, hvor jeg skulle forklare og 
demonstrere vores maskiner. Mit tyske havde 
allerede forbedret sig meget, men at skulle 
forsøge at sælge maskiner til flere hundred- 
tusind med mit skoletysk, var en udfordring 
af de store. Dertil kom de internationale besø-
gende, så forvirringen blev total, da jeg også 
skulle til at tale engelsk. Men jeg lærte meget 
af, hvor vigtigt åbenhed, venlighed og også 

humor er, når man skal repræsentere 
et firma. En anden god ting ved den 

tur var, at jeg kunne lære mine kol-
leger at kende på tomandshold. 

Det gjorde det hele lidt lettere. 

”Hvordan har du det med 
Ungarn?” Ganske godt. Har kun 

været der én gang, fik jeg frem-
sagt på tysk med gud ved, hvor 

mange grammatiske fejl. ”Okay. 
Så kan du på mandag tage to uger 

Kompetenceudvikling, personlig 

udvikling, nye kolleger og venner, 

samt åbenhed og imødekommen-

hed. Det er noget af det, PIU har 

givet mig. Dog kommer det ikke af 

sig selv, hvis ikke man selv yder en 

hård indsats. 

Af Thomas Rasmussen, handelsassistent

Fordi jeg kan

Mine kolleger spørger mig sommetider: 
”Hvorfor arbejder du her i Tyskland?” ”Fordi 
jeg kan!” . Fordi det er muligt at tage sin 
praktik i udlandet. Fordi det er muligt at 
møde andre kulturer, mennesker og udfor-
dringer. Og fordi jeg VIL mere! For mig var 
det bare lidt ”den nemme løsning”, at finde 
en praktikplads i Danmark. Det vil garan-
teret ikke være kedeligt, men det vil bare 
aldrig blive det samme. 

Optakt

Jeg tog HHX på Handelsskolen Silkeborg, 
hvor PIU-sekretariatet også hører hjemme. 
Gennem de tre år fulgte jeg PIU på sidelin-

jen og deltog i infomøder, og da tiden 
kom, meldte jeg mig til. PIU-sekreta-

riatet har kontakt til mange spæn-
dende virksomheder, men jeg 
havde allerede lagt andre planer. 
Jeg kommer fra landet, og land-
brug har altid haft min interesse. 

Så med hjælp fra sekretariatet tog 
jeg kontakt til Horsch Maschinen 

GmbH i Bayern. Producent af moderne 
landbrugsmaskiner. PIU-sekretariatet kla- 

rede alt papirarbejde, og efter kort tid 
lå noget af min fremtid fast. FEDT!

Venner for livet
         og internationale erfaringer
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til Ungarn og lave en demotur rundt om i 
landet.” FEDT! De havde aldrig sendt prakti-
kanter alene af sted så det var et stort skul-
derklap. I Ungarn fik jeg stukket en traktor 
og en harve i hånden, og så var det bare af 
sted. Jeg kørte 2.000 km i traktor, fra vest til 
syd, til øst, og tilbage til syd. Jeg fik besøgt 
ca. 30 kunder, hvoraf de tre har købt denne 
harve. Det var utroligt lærerigt, og jeg fik 
brugt både mit tyske og engelske, og 
lærte en lille smule ungarsk. Minus-
serne var altid at skulle spise alene og 
flytte hotel hver dag, særligt fordi de 
to uger blev til fire en halv. Men en 
oplevelse jeg aldrig glemmer. 

Tysk-russisk-fransk bryllup

Jeg havde nogle fantastiske kolle-
ger, som nu er blevet venner for 
livet. Jeg var til bryllup hos den 
ene af dem. Han kom fra Elsass 
og hun fra Rusland. Det hele 
blev holdt i Frankrig på tysk 
med traditioner fra alle lan-
dene og gæster med 8 forskel-
lige nationaliteter. En sjov og speciel 
oplevelse, som helt sikkert var noget af 
det bedste det år. 

Kolleger bliver venner

Det er klart, at det ikke er alt arbejde, der 
er lige sjovt, og sådan var det også for mig. 
Men så længe at man har et godt forhold 
til sine kolleger og har det sjovt sammen, 
betyder arbejdet ikke helt så meget. Jeg har 
i hvert fald fået en masse gode venner, som 
jeg stadig ofte snakker med og besøger 
somme tider. 

Ved min afslutning holdt jeg en havefest 
for afdelingen og de venner, jeg havde fået 
gennem året. Det var på mange måder den 
bedste aften det år. Mit tyske var blevet så 
godt, at jeg ikke længere behøvede at gen-
nemtænke sætningerne i hovedet, inden 
jeg sagde dem. Den aften følte jeg mig i 
mine Lederhosen mere tysk end dansk. 
Afskeden var naturligvis ikke sjov, men det 
var ikke et farvel, men blot på gensyn. Det 
var et fantastisk år med mange udfordringer 
og oplevelser. Det har udviklet mig meget 
personligt, bl.a. ved at skulle bo og leve 
alene; men også ved at møde så mange nye 
mennesker og kulturer fra hele verden. Mit 
tyske er ikke blevet helt flydende og er hel-
ler ikke altid grammatisk til 12, men det er 

blevet ganske godt. Mit engelsk ligeså. Fag-
lige erfaringer har jeg naturligvis også fået, 
og har helt sikkert også lært nogle ting, jeg 
ikke ville have lært i DK. 

Jeg har været så glad for at være i Bayern, 
at jeg nemt kan forestille mig, at jeg flytter 
tilbage en gang, når jeg har set lidt mere af 
verden. Heldigvis har Horsch også tilbudt 
mig at komme tilbage som fastansat. 

2. år

Men først tager jeg mit andet praktikår i 
Nordrhein-Westfalen hos CLAAS. Det er i 
samme branche og de arbejder ofte sam-
men med Horsch, hvilket giver mig nogle 

fordele. Mine første to uger blev jeg sendt 
tilbage til Danmark for at hjælpe med en 
demotur rundt om i landet. En god optakt til 
at lære produkterne at kende. Siden da har 
vi præsenteret 2014 nyheder, og i midten af 
november løber verdens største landbrugs-
messe af stablen i Hannover, hvilket bliver 
kanon. Vi har samtidig 100 års jubilæum, så 
der bliver gjort ekstra meget ud af det i år. 
Så det er et godt år at være praktikant. 

Indtil videre er det startet super godt, og 
jeg har igen fået mange rigtigt dygtige og 
gode kolleger. Her er også rigtig mange 
andre praktikanter fra hele verden, så der er 
nogle at dele fritiden med og have et sam-
menhold med. Det bliver et kanon år. 



i København og var klar til at starte min peri-
ode som praktikant, indtil en praktik plads i 
udlandet kom på tale. PIU forløbet tiltalte mig, 
og jeg startede min research. København er 
en storby,  og jeg synes, den kan tilbyde inter-
nationale gæster en bred vifte af oplevelser. 
Alligevel havde jeg et ønske om at arbejde i et 
internationalt miljø i en større by såsom Lon-
don. En af grundene til valget af London var 
det store udbud af nogle af Europas bedste 
hotelkæder.  Som nævnt har jeg en stor for-
kærlighed for de mest luksuriøse hotelkæder, 
og hver gang jeg var i London skulle jeg altid 
ind på The Covent Garden Hotel og se deres 
lobby og bar. Da jeg i forbindelse med mit 
praktikophold fik muligheden for at arbejde 
for dem, var det en drøm, der gik i opfyldelse. 

 
Orden

Hel og ren. “Undgå pletter, ingen krøllet 
skjorte, lær dit CV udenad og husk dit krops-
sprog”; dette var ordene fra min studievejle-
der, som hjalp mig med forberedelsen til mit 
interview. 

Det var afgørende for mig, at jeg havde 
undersøgt alt om hotellet og om deres 
grundværdier, deres personalepolitik og 
hvorfor, jeg havde søgt en stilling på netop 
det hotel inden mit interview i London. 

Englænderne er meget ordentlige og høf-
lige, og det gennemsyrer hele deres måde at 
arbejde på, så jeg vidste, at jeg var nødt til at 
forberede mig grundigt til mit interview med 
både hotellets General Manager og Deputy 
Manager.  

Af Lise Rex, receptionist

Da jeg flyttede fra København 
til London i 2009, var det for at 
udvikle, uddanne og udfordre mig 
selv. Jeg havde altid haft en bræn-

dende lyst til at rejse ud og opleve 
verden, men jeg var ikke klar over, 

hvordan eller i hvilken forbindelse, det 
skulle ske. 

Jeg husker tydeligt den første gang, jeg 
befandt mig på et femstjernet hotel. Det 
var en exceptionel oplevelse for mig, for 
jeg havde aldrig oplevet et sådant sted – 
de fantastisk smukke omgivelser, duften, 
stemningen og ikke mindst servicen, som 
var helt ekstraordinær. Netop den oplevelse 
gav mig en lyst til at være en del af det, som 
jeg så. Derfor søgte jeg i 2009 ind på Hotel- 
og Restaurantskolen.  Receptionistuddan-
nelsen var den rette uddannelse for mig, for 
med den uddannelse kunne jeg kombinere 
min lyst inden for faget, men også min lyst 
til at rejse. Jeg endte efterhånden i London, 
hvor jeg nu har boet i 4 år.  

Her er min fortælling om min tid dér og min 
vej dertil:

Lærdom

Allerede under min første skoleperiode 
informerede min studievejleder mig om 
PIU-forløbet i udlandet. Jeg havde fået en 
praktikplads på et dansk femstjernet hotel 

                 På 
 The Covent Garden Hotel
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”Selv den længste rejse 

begynder med det første skridt” 

– og det gjorde den også for mig.



Ny på jobbet

Lige så betydningsfuld som jeg følte mig 
under min jobsamtale, lige så ubetyde-
lig følte jeg mig på min første dag. En HR-
repræsentant mødte mig med min uniform, 
introducerede mig kort og derfra blev jeg 
kastet direkte ind i løvens hule. Allerede fra 
min første dag og undervejs fik jeg træning 
af mine managers, men hotellets hoved-
regel var “learning by doing”, så jeg havde 
ingen tid at spilde. 

For mig var det væsentligt hurtigt at komme 
i positiv kontakt med hotellets ansatte ved 
at spørge ind til dem og deres job og yde en 
ekstra indsats, når der var brug for det.  Mine 
kolleger var gode til at invitere mig med ud 
efter arbejde, og trods min træthed tvang 
jeg mig selv af sted. Jeg har den dag i dag 
stadigvæk kontakt med nogle af mine tidli-
gere kolleger.

Arbejdsdagene

Dagen på et 5 stjernet hotel i London kan 
være hektisk, omfattende og alt skal foregå 

i et meget højt tempo. Det er vigtigt, når 
man vælger at rejse ud som PIU-elev, at 
man er helt klar på, hvad man går ind til. 
Lige så fantastisk en oplevelse det er, 
lige så hårdt kan det være.  Det er lange 
arbejdsdage, og man bliver hurtigt 
træt, da alt skal foregå på et fremmed-
sprog, og det hele skal gå stærkt. Lige 
så hårdt det er, lige så gavnligt er det. Det 
høje faglige niveau har givet mig en række 
unikke redskaber som jeg har haft gavn af 
i mine senere jobs. Samtidigt har oplevel-
sen rykket og modnet mig som person. Jeg 
vil også påstå, at man får en international 
erhvervserfaring, som ingen kan tage fra 
én, og man lærer ting, som kun kan gavne 
én som menneske. 

Oplevelse

Min største oplevelse fra min tid på hotel-
let var, da Batmanfilmen “The Dark Knight 
Rises” blev filmet I London. Hele Batman-
holdet, skuespillere og producers, var 
indlogeret på hotellet i to måneder. Jeg 
glemmer aldrig, da jeg fik lov at tjekke 

Mr. Christian Bale og Ms. Ann Hathaway 
ind. Som andre hotelgæster skulle de 
også kende koden til hotellets wifi, hvad tid 
morgenmaden sluttede, og at vi naturligvis 
tilbød 24 timers room service. Det var en 
kæmpe oplevelse for mig, og hver dag i to 
måneder måtte jeg knibe mig selv i armen for 
at mærke efter, om det hele nu var virkeligt. 

Nu

Vi rejser ofte ud for adspredelsens og nydel-
sens skyld, og det er fuldstændigt legitime 
rejsegrunde. Men mere end nogensinde før 
giver tiden os mulighed for at bruge rejsen 
til at lære og samle viden. Hvad jeg har fået 
af erfaring, inspiration og personlig udvik-
ling efter at have arbejdet på hotel i udlan-
det er helt ubeskriveligt.  Det har givet mig 
et indblik i en verden uden for Danmarks 
grænser, en verden som er meget anderle-
des, og som kan åbne mange døre for min 
fremtid. At rejse ud gavner ikke blot ens 
CV, men det viser også, at man er selvstæn-
dig, har gå-på-mod, og at man er villig til at 
prøve noget nyt. Ikke mindst skal man være 
sig bevidst, at det i sig selv er krævende, 
at al kommunikation, privat såvel som på 
arbejde, foregår på et fremmed sprog.  
 
Jeg var ansat på hotellet til 2011, og har 
siden da været Assistant Store Manager 
for Malene Birger i London, og jeg har lige 
underskrevet en kontrakt med Apple UK, 
hvor jeg skal arbejde som «Corporate  Con-
cierge». Havde jeg ikke haft min hoteltid i 
London, havde jeg uden tvivl ikke haft erfa-
ring nok til disse to stillinger.
 
Rejs ud. Det bringer kun positivt med sig.



I oktober 2013 udskrev Styrelsen for 
Videregående Uddannelser en pris-

opgave om gode historier fra praktik-
ophold i udlandet for elever i erhvervs-

uddannelserne. 

Formålet med konkurrencen var at sætte 
spot på udlandsophold som del af en fag-
lig uddannelse og inspirere flere unge til at 
kaste sig ud i det. 

Styrelsen modtog 116 bidrag fra elever, der 
har været af sted på ophold i udlandet med 
økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes Uddan-
nelsesbidrag (AUB) gennem PIU-ordningen. 
 
Eleverne kommer fra 20 forskellige fag og har 
været i praktik i 28 forskellige lande over hele 
verden. Nogle elever er udstationeret i nogle 
måneder fra deres danske praktikvirksomhed 
– andre vælger at tage hele den praktiske 
uddannelse i udlandet og er kun i Danmark 
i forbindelse med skoleophold. 

De mange historier vidner om, at praktik-
ophold i udlandet er noget, der sætter  tyde-
lige spor både fagligt og personligt og tilfører 
erhvervsuddannelserne en værdifuld dimen-
sion. Styrelsen for Videregående Uddannel-
ser takker de mange nuværende og tidligere 
PIU-elever for, at de vil dele deres oplevelser 
og erfaringer fra udlandet.

Blandt de mange gode historier har Styrel-
sen for Videregående Uddannelser sammen 
med Undervisningsministeriet og Danske 
Erhvervsskoler udvalgt  fem, som bliver præ-
mieret. Historierne kan læses i denne pjece. 
Præmierne til prisopgaven er sponsoreret af 
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. 
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