


10.EUX på Erasmus+ udveksling i 

Spanien

Uge 11-12 2018



Rejsegruppen 

13 elever under 18 år og 2 medfølgende lærere rejste til Spanien med 

følgende læringsmål (grundfag):

- Samfundsfag (velfærd, sociale forhold, samfundsudvikling, EU og Brexit)

- Kommunikation og strategi på engelsk og dansk

- Kulturel forståelse

- Teamwork



10EUX i Kastrup lufthavn

Afrejse fra København

den 9. marts 2018

Hjemrejse fra Malaga 

den 22. marts 2018



Indkvartering i Malaga



City view - Malaga

På toppen af borgen GibralfaroDen imponerende katedral midt i den gamle bydel



Malaga



Undervisning i Venga hubben

Vores skolevej



Vores undervisningslokaler på skolen

The Venga Hub



Samfundsfag 

Vores lærer, Andrew, var rigtig god til at give info og 

lave oplæg, der gav os viden om samfundsforhold og 

mulighed for at diskutere emnerne. Vi fik både 

trænet vores engelsk rigtig meget og sammenlignet 

andre med vores egne forhold hjemme. 

Vi fik øjnene op for, hvordan og hvor godt vi har det 

i Danmark, og for hvor forskelligt, det er at være ung 

i EU.



Spansk undervisning i Venga hubben  



Møde med lokale studerende / Venga
Fortalte om at være ung i 

Spanien. Om studier, bo 

hjemme til man er mellem 

20 og 30 år og om 

arbejdsløshed blandt unge.

Vores guider til byrundtur. 

Viste os seværdigheder og hvor 

Malagas unge synes, der er rart at være.

Sport på stranden – og samtaler i græsset. 



Virksomhedsbesøg hos Coca Cola

Foredrag om Coca Colas historie, virksomhed, markedsandel, udvikling og produkter tilpasset de enkelte markeder. 

Derefter fremvisning af den lille produktionshal og til slut en smagsprøve. 



Indkvartering i Torremolinos



Besøg på en spansk skole
På den spanske skole havde vi et par timer i 

billedkunst og engelsk sammen med to 

klasser. En der svarede til vores 9./10. klasse 

og en der svarede til 1.G. Det var sjovt at 

møde helt jævnaldrende. 

Danske og spanske elever arbejdede sammen 

om opgaverne på kryds og tværs. Alle ville 

gerne arbejde sammen med os og fortælle om 

deres hverdag og høre om vores.

Det var spøjst at opleve, at blive lukket ind 

og ud af skolens port af en vagt. Desuden 

måtte vi ikke sidde på trappen i skolegården, 

ikke have kasket på og mobiltelefoner skulle 

slukkes og pakkes helt væk. 

Fra gaden lignede skolen nærmest et fængsel 

med tremmer for vinduerne, men inde var der 

pænt og skolegården var nærmest som en 

bypark – med palmer, blomster og bænke 



Engelsktimer med de spanske elever



Trekking på Carminito del Rey

En fantastisk og udfordrende naturoplevelse! 



Virksomhedsbesøg på chokoladefabrik

Vores engelsktalende spanske instruktør, InezProduktionslokalet i Mayan Monkey Mijas Chocolate Factory. 

Meget interessant, at så lille en virksomhed kan være så stor og have 

mange medarbejdere. 



Gibraltar

Udsigt mod Spanien og over landingsbanen, set oppe fra Gibraltarklippen.

Med pas og skolerejseliste drog vi til 

United Kingdom for en dag ved at køre til 

den britiske kronkoloni Gibraltar. 

Desværre var det regnvejr det meste af 

dagen, men vi var dog på en guidet tur til 

toppen og fodrede aberne. 

Vi var i drypstenshule og fandt også en 

restaurant at spise frokost på en ellers 

søndagslukket klippehalvø i Middelhavets 

indsejling. 

Så vildt at kunne køre til et land, vi ellers 

forbinder med at flyve eller sejle – og ikke 

mindst at eneste vej ind og ud er tværs over 

landingsbanen i lufthavn.


