
Praktik i udlandet   
 
- gode råd fra en tidligere elev  
   

 
Du overvejer at tage i praktik i udlandet, eller du har allerede besluttet dig for, at du vil afsted.  
I begge tilfælde er der meget, der skal tages stilling til. Måske kan denne guide fra en tidligere  
udlandspraktikant hjælpe dig i forbindelse med overvejelserne før, under og efter opholdet. 
   
 

Før du tager afsted  
  
Planlæg det praktiske   
Der er mange praktiske ting, der skal gå op i en højere enhed, mens du er afsted. For  
eksempel logi og transport. 
Du gør dig selv en stor tjeneste ved at planlægge så meget som muligt på forhånd. Når du først har
nået din destination i udlandet, har du mange andre ting at tænke på end eksempelvis at finde et 
sted at bo.   
For at skabe kontakter til folk i lokalområdet er Facebook et udmærket værktøj. Meld dig ind i en  
gruppe for danskere, der er bosat i området og spørg, om de kan hjælpe. Ifølge mine erfaringer 
er danskere i udlandet meget villige til at hjælpe andre fra Danmark, der kommer forbi deres nye 
hjemland.   
Når du finder et sted at bo, bør du have i tankerne, hvordan du kommer til og fra arbejde. Du vil 
sandsynligvis få morgenvagter, som kræver, at du kan være på dit praktiksted omkring kl. 7 om 
morgenen, så hvis du kan finde et sted at bo i nærheden af praktikstedet, vil det være optimalt.  
Undersøg eventuelt om der er mulighed for at låne/leje en cykel (hvis du skal i praktik i et 
cykelvenligt land). Det gør din frihed større, og du sparer tid, som du i stedet kunne bruge på at 
opleve noget.   
  
Kontakt dit danske praktiksted   
Inden du tager afsted, er det en rigtig god idé, at du tager kontakt til det praktiksted i Danmark, du
er tilknyttet, mens du er i udlandet. Tag på besøg og mød de kolleger, som du vil komme til at 
arbejde sammen med, når du er færdig med din udlandspraktik. Få etableret en god relation til din
vejleder allerede nu.   
  
Afstem forventninger og planlæg mål  
For at samarbejdet med dit danske praktiksted skal fungere optimalt, er det en god idé at 
afstemme forventninger. Snak med din vejleder om, hvad de forventer af dig, og hvad du 
forventer af dem. Lav klare aftaler om hvordan og hvor tit I kommunikerer, mens du er afsted.  
Gør det klart hvad du vil gøre for at nå dine mål og planlæg såvidt muligt, hvilke mål der kunne 
egne sig bedst til at blive opfyldt, når du kommer hjem. For eksempel indeholder 
læringsmålene måske et punkt om elektroniske dokumentationssystemer. Det er meget 
usandsynligt, at de på dit praktiksted i udlandet bruger de samme systemer, som vi gør i Danmark, 
så du vil ikke kunne opfylde sådanne mål, mens du er afsted. Hvis du gør dig nogle 
tanker om disse ting, viser du din vejleder, at du er forberedt og kan arbejde struktureret på at 



få det hele til at gå op i en højere enhed. Samtidig gør du dig selv en stor tjeneste, da det 
bliver mere overskueligt at nå dine mål.  
 
Sæt dig ind i fagsproget  
Det er en god idé, hvis du sætter dig ind i fagsproget, inden du rejser. Så har du en idé om, 
hvad dine kolleger snakker om, og du skal ikke bruge tid på at undersøge, hvad alting hedder.  
Du har måske haft engelsk på skolen, hvor der er udarbejdet en liste over ord, du vil kunne 
støde på. Husk at medbringe den. Selvfølgelig kan man ikke forberede sig på alt det sproglige 
så fortvivl ikke, hvis du synes, det er svært. Du lærer hurtigt, hvad tingene hedder, og dine 
kolleger skal nok hjælpe dig.  
  
Medbring bøgerne i elektronisk form  
Bøgerne i papirform vejer meget, og du vil sikkert hellere fylde kufferten med noget andet eller 
gemme plads til at tage souvenirs med hjem. Derfor kan du undersøge, om skolen ligger inde 
med bøgerne i elektronisk form, så de ikke fylder mere i kufferten end et USB-stick.  
  
Hav styr på dokumenterne  
Du skal ud at rejse og måske krydse flere landegrænser. Her er det vigtigt at have styr på 
dokumenterne. Pas og billetter er selvfølgeligheder, men du kan også have fordel af at 
medbringe en kopi af din praktikaftale, som er underskrevet af dig selv, skolen, din 
arbejdsgiver og praktikstedet i udlandet. På den måde kan du ved indrejse bevise formålet 
med dit ophold, hvis du bliver kontaktet af immigrationsmyndighederne. Derudover kan det 
være smart at medbringe din (rene) straffeattest. Det skader aldrig at kunne bevise, at man 
er en lovlydig borger. Husk at få et eksemplar af din straffeattest på engelsk. 
Måske kræves der visum til det land, du rejser til. Sørg for at det er i orden i god tid, så du 
ikke skal stresse over det inden afrejse. Vær opmærksom på at nogle lande (for eksempel  
Australien) kræver transitvisum, hvilket vil sige, at du skal have visum, hvis du skal 
mellemlande og skal vente på dit næste fly i mere end et bestemt antal timer.  
  
Forbered dig mentalt  
Uanset hvor stærk du er, vil der komme et tidspunkt, hvor du har hjemve og savner din familie 
og din hverdag derhjemme. Snak med dine nærmeste om, hvordan I kommunikerer og hvor 
ofte. Husk at tage højde for eventuel tidsforskel. Hvis du er meget langt væk, sover dine kære, 
når du kommer hjem fra arbejde og måske har brug for at snakke. Lav aftaler om hvilket 
tidspunkt I begge er vågne og planlæg jeres Skype- eller telefon-samtaler derefter.  
Forbed dig på at du kommer til at knokle. Du kommer ikke sovende til en bestået udlandspraktik.  
Glæd dig og vær positiv over for den kæmpe oplevelse der ligger foran dig.  
  
 

Mens du er afsted  
  
Vær ærlig  
Når du er landet i lufthavnen, kan du meget vel blive taget til side af 
immigrationsmyndighederne. Du har styr på dine dokumenter, så du har ryggen fri. Men 
allerede i flyet kan du blive bedt om at udfylde en seddel angående dit ophold, din bagage  



osv. Her er det vigtigt, at du er 100 % ærlig. Hvis du rejser til et land, som ikke kræver visum 
på forhånd, kan du på indrejsesedlen alligevel møde spørgsmål om formålet med dit ophold.  
Husk du er ikke turist; du er der fordi du skal i praktik, men du bliver ikke aflønnet af 
praktikstedet i det pågældende land. Derfor: Overvej nøje hvordan du udfylder dette juridiske 
dokument.  
Husk også at være ærlig omkring din bagage. Nogle lande har meget strenge regler omkring 
indføring af biologisk materiale, så du kan komme ud for, at du skal svare på, om du 
medbringer fodtøj, som du har brugt til at gå i jord med.   
Hvis du ikke har fået fortæret din medbragte madpakke, så spis den eller kassér den ombord på 
flyet. Hvis du rejser ind i et land med strenge regler, kan det koste dig dyrt, hvis du for 
eksempel har et æble fra haven med i din taske, hvis du bliver undersøgt i tolden.  
  
Sug til dig af ny viden  
Når du er på dit nye praktiksted, så nyd alle de muligheder du har for at tilføje en ekstra 
dimension til din uddannelse. Vær opsøgende i forhold til arbejdsopgaver som du måske ikke 
får mulighed for at opleve derhjemme. Det kan for eksempel være særlige kulturelle ritualer 
omkring dødsfald, som bliver håndteret anderledes end derhjemme.  
  
Arbejd med dine mål  
Når du skriver refleksioner til din danske vejleder, er det en god idé at specificere, hvordan du 
har arbejdet med hvert enkelt mål. Det kan du gøre som et tillæg på de sidste sider af 
dokumentet. Stil målene op ét efter ét og argumentér for, hvordan emnet kan relateres til de 
forskellige mål. På den måde viser du, at du kan arbejde målrettet og struktureret med 
målene, og du gør det mere overskueligt over for dig selv, hvilke mål, du skal være bedre til at 
arbejde med. Derudover kan det være din egen sikkerhed og et bevis for, at du har arbejdet med 
de forskellige mål, hvis du skulle være uheldig at opleve uenigheder med dit danske praktiksted 
ved afslutningen af praktikken. 
Husk at dit praktiksted i udlandet ikke kan stilles ansvarlige for, om du når dine mål. Selvom 
de måske har kendskab til, hvilke arbejdsområder du skal rundt omkring, er det stadig 100 % dit 
eget ansvar. Vær indstillet på at være fremme i skoene og hægt dig på nogle opgaver, som 
du på forhånd ved kan hjælpe dig med at opfylde nogle bestemte mål.   
Lav eventuelt en aftale om at du hver uge må bruge nogle timer på skriftligt arbejde i 
arbejdstiden.  
  
Overhold aftaler  
Du har lavet nogle aftaler med din danske vejleder, inden du tog afsted, og det er selvfølgelig 
vigtigt, at disse overholdes. Hvis I kommunikerer tilstrækkeligt og får skabt en god relation, er 
det nemmere at få et godt samarbejde, når du kommer hjem.  
  
Skab kontakter  
Det skader aldrig at have kontakter i udlandet, så fald snak med så mange som muligt og lær 
de lokale at kende. Så har du selskab under dit ophold og mulighed for at have nogen at 
besøge, hvis du skulle få lyst til at vende tilbage senere.  
  
 



 

Oplev noget  

Praktik i udlandet er en unik mulighed for at lære noget, som du ikke ville kunne lære 
derhjemme. Men det hele skal ikke gå op i arbejde og refleksioner. Nyd din fritid og brug den 
til at koble af og at opleve noget. Du er langt væk hjemmefra, så tag ud at udforske landet, så du 
ikke ender med at huske tilbage på dit ophold som om, det var en arbejdslejr. Du får måske aldrig 
mulighed for at besøge landet igen så husk at nyde det. 
  
 

Når du kommer hjem  
  
Gør brug af dine observationer  
Når du kommer tilbage, må du forberede dig på, at der skal arbejdes meget struktureret og 
målrettet. Du skal bevise, at du kan det hele, og du har ikke så lang tid. Hvis du har arbejdet 
med målene undervejs, har du gjort et stort forarbejde, og hvis du har kommunikeret godt 
med din vejleder, kender I allerede hinanden og ved, hvad der skal til for, at resten af 
praktikken skal lykkes.  
Del dine oplevelser. På den måde kan du vise over for praktikstedet, at det var en god idé 
for dig at tage afsted, og at de også kan få glæde af din nye viden.  
  
Skriv dine oplevelser ned  
Du har hovedet fyldt med ny faglig viden, oplevelser og personlige erfaringer, når du kommer 
hjem. Skriv dine oplevelser ned mens du har dem frisk i hukommelsen, så minderne ikke 
drukner i praktik og travlhed i forbindelse med eksamen. Du kan måske få brug for det senere. 
Enten til personligt brug, eller hvis du gerne vil hjælpe fremtidige udlandspraktikanter.  
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