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Om konkurrencen

I efteråret 2016 udskrev Styrelsen for Videregående Uddannelser for fjerde år i 
træk en konkurrence for elever i erhvervsuddannelserne om gode fortællinger 
gennem historier og film fra praktikophold i udlandet med PIU-ordningen. 
Formålet med konkurrencen var at sætte spot på udlandsophold som del af 
en faglig uddannelse og inspirere flere unge til at kaste sig ud i det. 

Styrelsen for Videregående Uddannelser modtog 48 bidrag fra elever, der har 
været af sted på ophold i udlandet med økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag (AUB) gennem PIU-ordningen. Eleverne kommer fra 17 
forskellige fag og har været i praktik i 21 forskellige lande over hele verden – 
blandt andet i Japan, Thailand, New Zealand, Tanzania, Sydafrika, Columbia, 
USA, Grønland, Georgien, Island, Italien, Tyskland, Storbritannien, Spanien og 
Norge. Nogle elever er udstationeret i et par måneder fra deres danske praktik-
virksomhed eller skolepraktikcenter – andre vælger at tage hele den praktiske 
uddannelse i udlandet og er kun i Danmark i forbindelse med skoleophold. 

De forskellige fortællinger vidner om, at praktikophold i udlandet er noget, 
der sætter tydelige spor både fagligt og personligt og tilfører erhvervsuddan-
nelserne en værdifuld dimension. Styrelsen for Videregående Uddannelser 
takker de mange nuværende og tidligere PIU-elever for, at de vil dele deres 
oplevelser og erfaringer fra udlandet. 

Blandt de mange gode bidrag har Styrelsen for Videregående Uddannelser 
sammen med Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling og Danske 
Erhvervsskoler udvalgt tre historier og tre film, som bliver præmieret. 

Historierne kan læses i denne publikation.
Filmene kan ses via QR koderne her i 
publikationen, og desuden findes der link 
til dem på www.ufm.dk/piu-ordningen. 
Præmierne til konkurrencen er sponsoreret 
af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
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lille varelager, der mest af alt lignede en hærget 
miniatureudgave af en flyverhangar, stod der 
med store bogstaver over porten ”AMS” (Auto- 
og MarineService), hvilket Niels-Jørgen tørt 
forklarede var en forkortelse af lagerets indhold: 
Alt Muligt Skrammel. Hvis man kunne forcere 
de første par totalskadede biler, diverse bådmo-
torer, snescootere og udtjente dæk, kunne man 
måske være heldig at finde sådan en Suzuki 
Ignis-gearkasse, som vi var på jagt efter. Efter en 
smøgs tid og en analyse af, hvor mange kræfter 
vi skulle lægge i eftersøgningen i forhold til, 
hvor store chancerne var for gevinst, gav vi op 
fuldstændig uden kamp, for Niels Jørgen havde 
et trick i ærmet. På vejen derhen var vi nemlig 
kørt igennem det store varelager – Nuuk. 

Når en bil dør i Grønland, så kommer den ikke 
hen til en ophugger. Man tager bare pladerne af 
den, og så står den der og står. Det gjorde netop 
en Suzuki lige i nærheden, så Niels Jørgen hop-
pede lidt frisk op i firmagummigeden, hejste 
forenden på den hedengangne Suzuki
op i luften og så afmonterede vi gear-
kassen på stedet, på jorden, i hård  
kuling og et par graders frost. 

Selvom det lyder som Arbejdstilsynets ultima-
tive mareridt, så må jeg indrømme, at jeg sjæl-
dent har haft det sjovere, mens jeg fik penge 
for det, end da jeg lå der og skruede og pisfrøs, 
mens Niels Jørgen stod for moralsk opbakning 
og underholdning med sit massive bagkatalog 
af vittigheder og grønlandske røverhistorier. 
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I forbindelse med min uddan-
nelse som automekaniker ved 
Aarhus Tech drog jeg for et års 
tid siden afsted til Grønland 
sammen med min klassekam-
merat Christian. Skolen havde 
givet os nogle valgmuligheder 
som fx Sverige, Tyskland og 
England, hvis de skulle være 
behjælpelige med kontaktfor-
midling og logi. Vi blev dog 
hurtigt enige om, at vi skulle 
prøve at se noget lidt mindre 
hjemligt, så vi tog sagen i egen 
hånd, greb knoglen og ringede 
til autoværkstedet AMS i Nuuk, 

hvor værkføreren lod sig overtale til at få besøg 
af os på sit værksted i hovedstaden Nuuk og i 
bygden Tasiilaq.

Nuuk 
Hos AMS var værkstedet spartansk. Der var 3 
lifte, hvoraf to af dem delte samme port, så for 
at komme ind til den bagerste lift måtte man 
flytte bilen foran eller hejse den så højt op, at 
man kunne snige en bil ind under.

Til trods for at værkstedet rent faktisk var autori-
seret Suzuki-forhandler, ejede de kun en enkelt 
tester, som kunne løse nogle ganske få (læs: 
ingen) af de problemer, man normalt ville kunne 
løse med en tester. Som mekanikerlærling anno 
2015 fra Danmark, hvor man snart sagt ikke kan 
svinge en død kat i halen uden at vælte en eller 
flere testere, bærbare computere eller andet 
udmålingsudstyr, var det fuldstændig ubegri-
beligt, hvordan man nogensinde fik løst noget 
som helst problem inden for en tilfredsstillende 
tidshorisont. 

At fikse biler i Grønland er en hel del mere old 
school end herhjemme, men sammen med 
mekanikerne Niels-Jørgen, Kudo og Hans samt 
pladesmeden Niels, som ikke var bange for at 
dele ud af deres selvlærte cowboytricks, viste det 
sig at være mindst lige så teknisk - bare uden alle 
de computere. De fik hurtigt lært mig, at svaret 
ikke altid findes i en værkstedshåndbog eller på 
det uendelige internet. Nogle gange skal man 
bare bruge en større hammer, sin forstand eller 
opfindsomhed for at løse et problem.

Gearkassen og gummigeden
Jeg skal nok spare dig for de trivielle detaljer ved-
rørende den daglige gang, der også er på et grøn-
landsk værksted med hjul- og olieskift. Selvom 
det ikke kan være flødeskum og fredagsslik det 
hele, så får man heldigvis også de der opgaver, 
hvor man priser sig lykkelig over, at man står 
med en god, gammeldags gaffelnøgle i hånden i 
stedet for at sidde i en læsesal med tykke bøger 
til op over begge ører.

En Suzuki Ignis med firhjulstræk (!) kom ind på 
værkstedet med en defekt gearkasse, så vi skulle 
have fat i en ny/anden, da vi ikke havde de 
nødvendige stumper på lager til at renovere den 
defekte. Den skulle vi finde ”henne på lageret”, 
fik jeg at vide. Efter en lille, men ikke uinteres-
sant køretur i værkstedets egen, minimalt ser-
vicerede Toyota Hilux, ankom vi til lageret på det 

Af Jens Søndergaard, automekaniker i Grønland
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Fra det ene hjørne af
Europa til det andet

Jeg startede på Jordbrugets 
Uddannelsescenter for tre år 
siden, i den tro at jeg skulle 
være anlægsgartner i Sønderjyl-
land. Havde du dengang forsøgt 
at bilde mig ind, at jeg skulle 
være planteskolegartnerelev i 
både Danmark, Island og Geor-
gien, havde jeg næppe troet dig. 
Ikke desto mindre sidder jeg 
nu på en bjergtop i Kaukasus 
og nyder udsigten med et glas 
af den lokale vin, og for mindre 
end en måned siden sad jeg i en 
varm kilde nær Reykjavík og så 
nordlyset danse på nattehimlen.

Skolepraktik… eller?
Næsten hele foråret 2016 gik jeg i et mørkt 
kølerum i Nordsjælland og stratificerede frø. Jeg 
var i lære ved et dansk frøfirma, som importerer 
frø fra det meste af verden, og jeg gik og drømte 
mig til alle de spændende steder. Pinjehøst i 
Italien? Douglasgran i Amerika? Størstedelen 
af importen kommer dog fra Georgien i Kauka-
susbjergene, hvor nordmannsgran oprindeligt 
kommer fra. Jeg blev sat i forbindelse med et 
georgisk firma, som arrangerer høsten af gran-
koglerne, og det blev hurtigt aftalt, at jeg skulle 
være med til høsten næste gang.

Min delaftale med frøfirmaet udløb sidst i maj, 
og koglehøsten i Georgien startede ikke før 
midt i september. Det var vanskeligt at finde 
en dansk læreplads for kun 3 måneder, så jeg 
havde egentlig forberedt mig på et par måneder 
i skolepraktik, indtil jeg pludselig fik nys om en 
planteskole i Nordisland, som søgte arbejds-
kraft til højsæsonen med start med det samme. 
10 dage senere sad jeg ombord på en flyver på 
vej til en arbejdsplads, jeg ikke vidste meget 
om, i et land jeg ikke kendte.

Skovrejsning under barske vilkår
Inden vikingerne kom til Island, var landet 
dækket af birkeskov. Optegnelser fra Skógræk-
tarfélag Íslands beretter om kæmpe skovarealer, 
som dækkede knap 50% af landets overflade. 
Vikingerne skulle bruge tømmer, og inden 
længe var skovene reduceret til knap 1% af 
Islands samlede areal. På vejen fra Reykjavík 
mod Akureyri i norden kørte jeg igennem de 
endeløse lavamarker ved Reykjanes og Bifröst 
og det nøgne bjerglandskab ved Varmahlið. Det 
var tydeligt at se, at landet stadig arbejder hårdt 
på at genetablere skovene.

I Danmark er vores lange forår og efterår med 
til at give nyplantede træer gode vilkår i deres 
første leveår. Men hvad gør man så, når foråret 
er nærmest ikke-eksisterende?  Og efteråret er 

Af Louise Hessel, planteskolegartner i Island og Georgien
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Tasiilaq
Efter 3 uger i Nuuk var vi kommet dertil, hvor 
vi skulle pakke vores kufferter og besøge AMS’s 
filial i Tasiilaq, som ligger på Grønlands østkyst. 
Efter en rejse på ungefähr 700 km med fly 
ankom vi til lufthavnen i Kulusuk, der på trods 
af beskedne 300 indbyggere, har sin egen luft-
havn. Da Tasiilaq ligger lidt dumt, hvis man gør 
det op i infrastrukturelle kriterier, var der ikke 
andet for, end at vi måtte praje en helikopter, så 
vi kunne forcere tundraen og det ufremkom-
melige fjeld. 

Byen har en sindssyg beliggenhed på godt og 
ondt. Der kommer forsyningsskibe 6-8 gange 
om året og kun mellem juni og november, 
hvilket betyder, at det lokale supermarked ikke 
altid ligefrem er noget festfyrværkeri af friske 
frugter og grøntsager. Tilgængeligheden til trods 
er Tasiilaq et af Grønlands mest søgte turistmål 
og betegnes da også, af grønlænderne selv, som 
Grønlands pendant til Ibiza. Vi blev indkvarteret 
i en fin ferielejlighed, som vores værkfører admi-
nistrerede, og vi havde 2 af værkstedets meka-
nikere som henholdsvis nabo og genbo, hvilket 
betød, at vi fra første dag blev fuldgyldige med-
lemmer af værkstedets carpool-ordning.

Tasiilaqs 2000 indbyggere havde omkring 70 
biler i alt til at tøffe rundt på områdets knap 
10 kilometer veje. 70 biler som nødvendigvis 
skulle repareres ved AMS, der havde monopol 
på autoreparationer i byen. Her ankom vi dagen 
efter indflyvningen til værkstedet, som heller 
ikke just var noget overflødighedshorn af høj-
teknologiske hjælpemidler. Værkstedet rådede 
over mekanikerne Konrad, Martin og Daniel, en 
lift, en grav, en god portion assorteret værktøj 
og en masse frostgrader. Vi var der i godt en 
uge, men nåede da at tilse både feriehotellets 
Hummer, skifte kobling på byens ambulance og 
reparere både lastbiler og bådmotorer. Ligesom 

i Nuuk herskede der et arbejdsmiljø, som ikke 
var præget af deadlines, og hvor der i den grad 
var plads til at lave fejl og lære af dem, hvilket 
var virkelig fedt.

Hvor vi i Nuuk kunne hoppe hen på den lokale 
og tage et spil billard, gå en tur i biffen eller 
købe os fattige i rensdyrkoteletter og hvalbøf-
fer henne i Brugsen, når vi havde fyraften, var 
der ikke de store muligheder for rekreationel 
adspredelse i Tasiilaq. Til gengæld var naturen 
endnu mere utæmmet end i Nuuk, samtidig 
med at der med jævne mellemrum forekom 
nordlys over byen.

På (ud)dannelsesrejse
Med fare for at lyde som en højskoleforstander 
vil jeg sige, at man kan lære, hvis ikke også en 
masse fagligt, så i hvert fald en hel del om sig 
selv på sådan en rejse, og jeg synes, det var en 
oplagt mulighed for at besøge et land, som ikke 
umiddelbart ligger øverst på listen, når man skal 
vælge sin sommerferiedestination.

I mit tilfælde lærte jeg nogle helt konkrete ting 
på den faglige side om bl.a. pigdæk og snekæ-
der, men grønlændernes uforkælede måde at 
gribe tingene an på og deres evindeligt gode 
humør og gåpåmod er noget, som jeg synes, 
at rigtig mange kunne lære noget af, og det var 
også noget, jeg tog med i min lille mentale kuf-
fert og forsøger at holde ved lige herhjemme.

Jeg har ikke et sekund fortrudt, at jeg valgte at 
tage et udlandsophold med som en del af min 
uddannelse, og hvis man er til sæljagt, snescoo-
tere, vild natur og overvældende gæstfrihed, så 
kan jeg afsløre, at Grønland er mere end almin-
delig anbefalelsesværdig.

Hvis du er i tvivl – så rejs!



kølerum af en elev med udlængsel. Derefter bli-
ver frøet sendt ud til danske planteskoler, som 
opdyrker frøet til småplanter. Herefter plantes 
de hos juletræsproducenten, som sørger for, at 
du og jeg i sidste ende har et flot juletræ i stuen 
den 24. december.

Fra et til tre hjem på 3 måneder.
I Island boede jeg hos Guðmundur, en ung, 
strømlinet fyr med orden på sagerne; Fitness fra 
5:30 til 6:30, bad fra 6:35 til 6:45 og morgengrød 
og avislæsning fra 6:50 til 7:20. Det er tydeligt, 
at islændinge lider under den nord/vestlige 
effektive og halvstressede dagsorden, hvor tid 
er penge og arbejdsdagen varer fra 7:30 til 15:30.

I Georgien bor jeg hos Madonna og Sulchan, en 
ung kvinde og hendes gamle far. De står op når 
hanen vækker dem. Så spiser de måske en bid 
brød eller går ud og hilser på tyren, som dvask 
går rundt og gumler i blomsterbedet i haven. Da 
jeg efter ankomst til landsbyen Ukeshi i Geor-
gien mødte på arbejde klokken 8:00 som aftalt, 
var der ikke et øje. De fleste medarbejdere kom 
dryssende ved 9:30 tiden, næsten alle med mor-
genhår og søvn i øjnene. Der var bestemt ikke 
det mindste spor af hastværk!

Fælles for begge lande er blandt andet den over-
strømmende venlighed, jeg er blevet mødt af. 
De har lukket et fremmed menneske ind i deres 
hjem og deres liv og vist mig, hvordan det er at 
være til i deres del af verden.

De to lande ligger i de absolut fjerneste hjør-
ner af Europa, og kontrasterne imellem de to 
lande er slående. Island med de bare sletter 
og nøgne bjerge, som kæmper for at genrejse 
sine skovarealer. Georgien med græs, buske, og 
kæmpeskove så langt øjet rækker. Menneskene 
og planterne er vidt forskellige, og lever under 
vidt forskellige vilkår, men forskellene er nu 
ikke større, end at alle mennesker har næsen 
midt i ansigtet, og alle planter trives bedst med 
roden nedad.

Lige nu sidder jeg så under fuldmånen og lytter 
til tordenbrummen i det fjerne Kaukasus og 
cikadernes utrættelige kvidren, imens duften 
af lækre khinkali breder sig inde fra køkkenet... 
Alligevel glæder mig også til, at jeg til oktober 
tager tilbage til Island, Sólskógar og nordlysets 
lydløse flakken.
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kort, mørkt og koldt? Flere steder i landet har 
skovdyrkere, biologer og gartnere i lang tid 
dedikeret sig til omfattende forsøg for at finde 
forskellige arter og provenienser, som trives 
under de islandske vilkår.

Sólskógar producerer og leverer størstedelen 
af planterne til statens skovrejsninger. I store, 
termisk opvarmede drivhuse dyrkes hoved-
sageligt sibirisk lærk, dunbirk, contortafyr og 
sitkagraner. Selve produktionsapparatet minder 
egentlig meget om det danske. Det er tanken 
og drivkraften bag arbejdet, der er en anden. I 
Island rejses skovene ikke alene for træproduk-
tionen, det er også for at styrke naturen. For at 
forhindre den ellers ødelæggende erosion og 
for at skabe biotoper og bedre vilkår for noget 
af det vildt, som ellers er udsat i det barske vejr.

Georgisk skovdrift. Med og i naturen.
Der gik kun to uger fra jeg forlod Island, til at 
jeg ankom i Ukeshi landsbyen i Georgien. Men 
forskellen er kolossal. Her er bjergene dæk-
ket af skove. Overalt omkring står tårnhøje 
nordmannsgraner, store orientalske bøgetræer 
og i landsbyerne kilometervis af vinranker og 
massevis af frugttræer. Her er grønt i så mange 
nuancer, at end ikke Ittens farvecirkel kan følge
trop.

Jeg er her i Ukeshi for at overvære høsten af 
grankogler. Min allervigtigste opgave er at 
mærke og plombere hver eneste sæk kogler, så 
vi kan garantere lige præcis hvor på Tlugiskrå-
ningen, koglerne er plukket. Efter koglerne er 
blevet høstet, sendes frøet til Nordsjælland, 
hvor de til næste forår stratificeres i et mørkt 



og lærer os om de forskellige systemer. Efter at 
have kørt på arbejde kl. 6 og komme hjem kl. 
18 er der ikke meget overskud tilbage. Aftens-
maden skal indenbords, et køligt bad er på sin 
plads, og hvis jeg orker det, kan jeg smutte en 
tur i gym – ellers er det på hovedet i seng. 

Da jeg lægger hovedet på puden, kan jeg ikke 
undgå at tænke på, at det langt fra er alle elek-
trikere her i Kenya, der har rindende vand. Det 
glemmer man hurtigt og tager lidt for givet, når 
man ligger og airconditionen brummer. 

Kulturforskelle
Efter at have været igennem en hel arbejdsuge 
her i Kenya er jeg blevet klogere på, hvordan en 
hverdag hernede ser ud, og jeg har virkelig lært, 
hvordan kulturen er forskellig. 
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Arbejde under
fremmede 
himmelstrøg

Det er nu lidt over en måned 
siden, jeg afsluttede grundforlø-
bet som automatiktekniker på 
TEC. En måned siden jeg stod 
med gutterne ude foran skolen 
og fejrede, at vi gennemførte 
grundforløbet.

Nu står jeg ude foran gaten i 
Københavns Lufthavn, hvor 
min øl er udskiftet med boar-
dingpasset til Mombasa. Klar 
til at påbegynde mit eventyr i 
Kenya. Med kun fire dage til at 
jeg skal starte på arbejdet, kan 
jeg godt mærke sommerfuglene

i maven. Ikke alene skal jeg stå med andre opga-
ver end dem, jeg har arbejdet med i skolen – jeg 
skal også tilpasse mig en ny kultur.

Mombassa trafik
Klokken 5 ringer uret, og jeg er klar til første dag 
på jobbet. Jeg er lidt nervøs, men jeg glæder mig 
alligevel og fryder mig over, at jeg kan starte dagen 
med at se solen stå op over Det Indiske Ocean. 

Turen på arbejde kan let tage et par timer, 
selvom det faktisk kun er små 30 kilometer. 
Der er kø alle vegne, og en tosporet vej bliver 
hurtigt til seks spor. Her er trafikkaos med 
væltede lastbiler og små minibusser, matatuer, 
som de bruger her i stedet for vores offentlige 
busser. Hvor der er den mindste mulighed for 
at komme forbi, vil du med sikkerhed se en 
matatu, der tager chancen. Det er en helt normal 
start. Trafikken i København er pludselig ikke så 
slem længere. 

Vi kører ad en bagvej ud gennem små landsbyer, 
hvor lerhytterne står side og side, og kvinderne 
har været i gang med at lave dagens første 

måltid over bålene. Små børn uden ret meget tøj 
leger uforstyrret, og der er ikke meget stress og 
jag. Jeg ser landskabet og palmerne glide forbi 
og tænker på, at der er langt hjem – her kan man 
ikke lige stikke forbi Seven Eleven og købe et 
pølsehorn og juice, hvis man har glemt morgen-
mad. Det her er en helt anden verden.

Hvilken stamme er du fra?
Det er med svedige håndflader, jeg træder ind 
på Rabai Power Plant – klar og motiveret til 
første dag som ’intern’ blandt elektrikerne. Det 
meste af tiden går med at finde ud af praktiske 
anliggender. Jeg skulle for eksempel have styr på 
min arbejdstilladelse sammen med HR mana-
geren, Tom, som er fra stammen ’Luo’. Det er 
sjovt og interessant, at alle kenyanere tilhører 
en bestemt stamme, og de driller mig lidt ved 
at spørge, hvilke stamme jeg er fra. Jeg svarer 
vikingerne, og de griner højlydt. 

Jeg møder mine nye kollegaer Prudence, Juma, 
Benjamin og Jackson. Jeg skal de kommende 
otte måneder følge elektrikerne på kraftværket 
og være en del af holdet. Jeg kommer primært 
til at deltage i drift og vedligeholdelse af det 
elektriske på vœrket. Heldigvis starter en anden 
’attachment’, som også skal være her i praktik 
i tre måneder. Han hedder Abdallah. Det er lidt 
rart ikke at være den eneste nye. Abdallah og jeg 
er vokset op i to forskellige verdener, og alligevel 
mødes vi her på Rabai Power Plant og skal løse 
de samme opgaver og arbejde sammen. Selvom 
der selvfølgelig er kulturelle forskelle, er vi allige-
vel i samme båd. Det er en fed følelse. At stå i 
denne situation sætter virkelig tingene i per-
spektiv, og man får pludselig en helt ny forståelse 
for de mennesker, som kommer til Danmark. 

Abdallah og jeg følger sædvanligvis chefelektri-
keren, Jackson. Han tager os med ud på opgaver 

Af Patrick Blauenfeld, automatiktekniker i Kenya
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Af Mia Filtenborg Borggaard,
møbelsnedker i Japan

Film Filmene kan ses via QR koden og
på www.ufm.dk/piu-ordningen
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I Danmark er vi relativt gode til at sige tingene 
lige ud og indrømmer gerne, at det ved vi ikke, 
hvorimod her siger de ”let me confirm”, hvil-
ket altså betyder, at de ikke ved det. Forskellen 
er bare, at de er uhyre høflige, og de vil meget 
nødigt tale om noget, der ikke er så godt. Hellere 
begrave det lidt på den måde. Kenyanerne siger 
aldrig, at noget ikke ville kunne lade sig gøre 
eller lignende, men ofte ender man i situationer, 
hvor det ikke lader sig gøre. Her ville det efter 
vores mentalitet være bedre bare at sige det fra 
starten af. Omvendt ser de sikkert os som lidt 
uhøflige, fordi vi er meget direkte. Det handler 
bare om at vænne sig til det. 

Weekenderne går også hurtigt. Jeg er blevet 
medlem af Mombasa MTB Club. Oftest cykler vi 
i grupper, og selv om de lokale ikke kører på de 
fedeste cykler har alle dog hjelm på og kører fra 
alt og alle. Det er fedt at møde nye mennesker 
og dele den samme interesse. Måske er det fordi, 
de spiser så meget Ugali (lavet af majsmel og 
smager ikke af noget), at de er så hurtige.

Høreværnene sejler i sved 
Jeg er nu seks uger inde i praktikforløbet, og 
dagene flyver faktisk afsted. Vi har morgenbrie-
fing kl. 07.15, og i dag skal jeg arbejde sammen 
med elektriker Benjamin Okia. Motor 5 er 
blevet stoppet af natholdet her til morgen for 
et planlagt vedligehold. Smede og mekanikere 
tager sig af alt det mekaniske, hvor vi i elafdelin-
gen tester sikkerhedsfunktioner, følere og afla-
stere og måler generationsviklinger igennem. 
Det er en varm dag, ca. 35 grader, og sveden 
hagler af mig. Her i ’power house’ er larmen fra 
de fire andre motorer ekstrem, og det føles som 
om, at mine høreværn sejler i sved. Okia smiler 
bare – han er mere vant til det her, end jeg er. Al 
kommunikation foregår med tegn og fagter, da 
larmen forhindrer os i at kommunikere sam-
men verbalt. Okia er meget erfaren, og han 
synes ikke at lade sig påvirke af hverken larm 
eller varme. 

På vej hjem fra arbejde tænker jeg på, hvordan 
vi hjælper hinanden. De andre er gode til at lære 
mig om teknikken, men systematik er ikke det, 
man oplever alt for meget af her, så vi kan derfor 
lære af hinanden. Det er en rigtig god følelse. 

Godt afsæt fra erhvervsskolen
Jeg er blevet briefet om, at jeg i morgen skal 
prøve at lave en stjernetrekantstarter til opstart 
af en elmotor som en elevopgave. Det lyder 
spændende. Jeg har meget gavn af de ting, jeg 
har lært på TEC. Ikke mindst tegningslæsning. 
Jeg synes selv, jeg er begyndt at få en meget 
bedre opfattelse af de ting, jeg har lært i skolen 
på grundforløbet, nu hvor jeg er kommet ud i 
praktik og fået tingene i hænderne. 

Jeg kan allerede nu konkludere, at det danske 
uddannelsessystem og de muligheder, vi har i 
Danmark, er noget helt unikt, og vi får en god 
ballast til fremtiden. At få muligheden for en 
praktikplads i udlandet under fremmede him-
melstrøg sætter virkelig tingene i perspektiv 
for en lettere forkælet dansker. Som danskere 
kunne vi også lære lidt mere af den gæstfrihed, 
man oplever her. Jeg er fuld af forhåbninger for 
min fremtid som automatiktekniker, og jeg tror 
på, at dette er en god start på mit arbejdsliv, men 
det har også givet mig en god platform, hvis jeg 
engang vil læse videre. 

Hakuna matata, som vi siger her i Kenya!
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