
Hvad gører jeg hvis jeg bliver syg? 

1. Du ringer selv til virksomheden før den tid du skulle begynde at arbejde, det vil sige før 

klokken 05:30. Du meddeler dem hvor længe du forventer at være syg. Telefonnummeret 

står på arken der hedder  ”vigtige informationer” (du får den når du ankommer) 

2. Du ringer til Handwerkskammer Luebeck lidt senere om dagen (vi er der fra ca. klokken 8) og 

meddeler os hvor længe du forventer at være syg. Telefonnummeret står på sedlen der 

hedder  ”vigtige informationer”. Hvis du har brug for en læge skal du sige besked, så hjælper 

vi dig med det.  

3. Hvis du  bliver nødt til at komme til lægen med det sammen så ringer du til en ambulance 

(112) eller til lægevagten (+45 116117) 

Hvordan køber jeg et buskort? 

1. Du kan købe et buskort for hele ugen eller måneden i informationscentret ved 

hovedbanegården. Informationscentret befinder sig i midten af den runde plads hvor alle 

busser kører fra. Busbanegården ligger over for den store banegården (der hvor togene 

kører) 

2. En almindelig kørekort kan du også købe i bussen. Du skal fortælle busførern hvor du vil køre 

hen og du skal betale kontan 

Hvordan kører jeg med bus? 

1. At køre med bussen i tyskland er slet ikke så anderledes end at køre med bussen i Danmark. 

Du skal være opmærksom på at du vælger den rigtige linie, og at bussen kører i den rigtige 

retning. Du kan kontrolere dette ved at kigge på køreplanen ved stoppestedet, på køreplanen 

står der hvor bussen holder.  

2. I bussen findes der en elektronisk tavle der viser det næste stoppested. Hvis du gerne vil ud 

der skal du trykke på de en af de røde stopknap der sidder på håndtagene i bussen. Før 

bussen holder.  

Penge 

1. I tyskland betaler man ikke så meget med kort som i Danmark som regel benytter man en ec-

kort. Ved bageren og i restauranter/ cafe/ bars/ diskoteker/ bus/ taxa kan du som regel kun 

betale kontant 

2. I nogle supermarker findes også et mindstebeløb du skal have opnået før du kan betale med 

kort 

3. Kun i nogle få supermarker kan du betale med Visa eller Dankort. Hvis du ikke er sikker spørg 

ved kassen før du køber ind.  

4. Som regel koster det et gebyr at trække penge ud af et tysk automat. Hvor meget det er siger 

dig dit pengeinstitut i Danmark 

Mobiltelefon 

1. Være opmærksam på at det kan være ret dyr at telefonere/ surfe i udlandet. Måske kan du 

få et eller andet flat- eller udlandsoption fra din mobilselskab i Danmark  

 



 

Interkulturelle forskel 

 

Du & Sie 

1. Det er normalt i  tyskland at benytte Sie og efternavn når du taler med dine kollegaer eller 

chefen 

2. Være opmærksom på at chefen ofte siger du og forenavn til dig, mens du benytter Sie og 

efternavn til ham  

3. Untagelser: Du må godt benytte du og forenavn hvis nogen præsenterer sig kun med 

forenavn for dig ( det er ofte tilfældet med jævnaldrene) og hvis nogen tilbyder at du godt 

må sige du til ham eller hende  

Tak 

1. Man siger ikke så meget tak som i Danmark det er simpelthen ikke usus i tyskland 

2. Man plejer også at sige tingene mere direkte(F.eksp. luk vinduet!) i tyskland er det ikke 

uhøflig 

Arbejdstid 

1. Pauserne er ikke inkluderet i arbejdstiden. Det vil sige pausetiden kommer on top på 8 timer 

arbejdstid 

Godt at vide 

3. man skelner mere mellem privat og job i tyskland, det vil sige man taler ikke så meget med 

hinanden. Det har ikke noget med dig at gøre! 

4. For at lære en masse er det vigtig at stille mange spørgsmål. Det viser din interesse og din 

motivation 

5. Det er normal at du måske kun er tilskuer de første dage og ikke arbejder selv så meget 

6. Hvis du godt kunne lide kollegaerne og arbejdet er det måske en god ide at have noget med 

for dem den sidste arbejdsdag (chokolade, kage eller en anden lille ting) 

Fritid 

1. Også hvis du sikkert er træt efter arbejded de første par dage skulle du lave/medbringe  en 

liste af ting du kan lave efter arbejded og i weekenden 

2. Der findes en masse du kan lave: Måske går du en tur gennem den indre by eller tage til 

Travemuende. Du kan køre til stranden eller i skoven. Den indre by har en masser af cafeer/ 

bars/ diskotheker og butikker. Du kan også tage til Hamborg eller Kiel (det tager omkring 45 

minutter med toget). 

Problemer 

1. Hvis du ikke er tilfreds med dine kollegaer, dit arbejde eller din værelse, hvis du føler dig 

alene, ikke ved hvordan du skal komme fra a til b eller bliver syg, så er det vigtig at du 

kontakter Nina. Du skal bare være opmærksom på at kontoret kun er åben fra ca. klokken 8 



om morgenen til klokken 16 om eftermiddagen. Hvis du vil tale med med skriv en email eller 

ring, så ringer jeg tilbage så hurtigt som muligt.  

2. Du kan også kontakte Svend Erik hvis du hellere vil tale med en person du kender.  

3. Vigtig er at du overhoved kontaketer en af os, for vi kan kun gøre noget ved det hvis vi ved 

om det!  


