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Thomas den tyske lærer tog imod os mandag aften da vi ankom til hotellet og gav en kort introduktion, 

derefter var der lidt natmad og til sidst kørte tre af os med Thomas til Bieu huset ved siden skolen. Tirsdag 

morgen blev vi introduceret til de tyske elever, hvor vi lavede en hurtig navnerunde, og fik en rundvisning 

på skolen. Derefter blev vi opdelt i 6 hold, blandet mellem tyskere og danskere, hvor vi blev enige om 

designet af produktet og snakkede lidt løst med eleverne, eleverne var lidt generte og ikke særligt villige til 

at tale engelsk til at starte med men det blev 

de bedre og bedre som dagene gik.   

I grupperne fik vi opgaven at designe og 

udvikle ¨valet¨, vi skulle blive enige om hvilke 

ting vi ville ændre på det originale udkast 

som Thomas havde lavet og i grupperne 

skulle vi designe samlingerne mellem to 

¨valets¨ efter ca. 40 minutter skulle vi alle 

grupperne på skift fremlægge deres designs 

foran resten af klassen, beslutningerne blev 

afgjort med 

afstemninger(håndsoprækninger) derefter 

var opgaven at tegne ¨valet¨ tyskerne brugte et tegneprogram 

der hedder (vectorworks)og var noget andet end vi er vant til så 

det gav flere udfordringer end bare sprogbarriere, og man skulle 

virkelig kæmpe for at holde sig til. Men nogen af os blev sat til 

siden og kunne ikke bidrage særligt meget, vi ville ønske at vi 

måske havde haft nogle bærbare med så vi kunne sammenligne 

vores tegneproces med deres.  

D. 1maj, havde vi fri. Der tog vi ned på Freilassing bytorv, hvor 

der blev fejret noget der hed Maiwiesn. Næsten alle tyskere 

havde tysk lederhosen på. Der var øl og tysk traditionel 

streetfood, samt hornmusik på torvet. Derefter blev der hejst en 

30 meter høj grantræsstamme.     

Nogle af de andre dage var vi med til deres normale teoritimer, 

en af dagene var det en teoretisk opgave opsat som et kunde 

scenarie, ¨kunden¨ havde skrevet ind for at få hjælp til en 

havestol som var gået i stykker og hvor vi skulle produktresearch 

hvilken lim kunden skulle bruge for at samle den igen, så blev vi 

opdelt i grupper og efter 45 minutters diskussion skulle vi 

argumentere for vores valg af lim, læreren havde taget et udvalg med. 

En anden dag havde vi en slags trafik undervisning med fokus på alkohol og kørsel bland unge, det foregik 

på samme måde som opgaven med limen 

Vi skulle have haft en kristendomstime men det var ikke faglig relevant for os, plus at den tyske lærer viste 

ikke at vi skulle være med, så vi fik en fri time i stedet.   
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Første dag på værkstedet var spændende da vi blev ¨oplært¨ i de forskellige maskiner de har på deres 

værksted, det var meget imponerende, de var nye og digitale, det var bemærkelsesværdigt at se det høje 

niveau af værksted orden de havde, alt 

værktøj hang på en fast pladser og der var 

rent og nydeligt. De næste par dage arbejde 

Fritz og Thomas med at formidle alt den 

information til undervisningen, på engelsk så 

vi kunne forstå noget mere. Men beklageligvis 

blev opgaverne opdelt på en måde, så det 

blev et stort samlebånd hvor vi hellere ville 

have arbejdet individuelt med ¨vores egne¨ 

tyskere, det blev alt for opdelt, da alle 

¨valets¨ var færdige blev vi opdelt i vores 

egne grupper igen, det var rigtig godt at skulle 

lave eget arbejde, vi endte med at lave 6 

forskellige samlinger som grupperne selv 

havde designet. 

Der var også en aften, vi var blevet inviteret ud af det tyske lærerteam til aftensmad og drikke. Det hvor vi 

spiste var et stort øltelt der var i byen. Hvor vi næsten alle fik en halv grillkylling og en stor øl. Senere blev vi 

vist rundt i byen af en lærer der var opvokset i Freilassing, han fortalt om byens historie og han 

barndomsminder.   
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Vi besøgte også en billedskærer skole/møbelsnedkerværksted, meget spændende at se hvor meget de går 

op i detaljer og kvalitet. Derefter besøgte vi et naturmuseum om lokalområdets natur. 

Derudover tog vi en tur til München hvor vi gik rundt i byen, desværre regnede det så nogen af os ville 

hellere på et museum, så vi kunne komme ud af regnen.  

Beklageligvis var vi et par stykker som havde det skidt nogle af dagene og måtte udeblive fra forskellige 

arrangementer, bla lå Benjamin, Hjalte og Noah syge et par dage forskudt.  

Vi besøgte også en 500år gammel saltmine nær Salzburg, det var meget spændene og informationsrigt.   

Vi besøgte en kæmpestor virksomhed som hed Dandl, de producere døre og vinduer, meget imponerende 

og højteknologisk, vi blev rundvist af ejerens søn det var meget spændene. 

 

Sidst på ugen var vi med til en idræt time som var i en sportshal hvor der blev afholdt en 

bordtennisturnering og der var almindelig fitness til opvarmning. Vi tabte desværre turneringen, så det vil 

jeg ikke gå i detaljen med. 

Vi blev færdig med Produktet de følgende dage. Produktet er fint nok, vi arbejde med hvad vi havde og det 

gav fin mulighed for at bruge mange forskellige maskiner og værktøjer, vi er gladest for samlingerne, det er 

en fin symbolik for samarbejdet mellem skolerne og landene.  
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Sidst på ugen blev der afholdt et grill arrangement for at fejre restaurationen af en skulptur som står på 

skolens grund, det udnyttede vi til at få sagt ordentligt farvel til lærerne og eleverne. Der blev også serveret 

traditionelle bayerske pølser i klasselokalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af de sidste dage besøgte vi Salzburg by. Hvor vi så den gamle by og så Mozarts hus. Vi spiste frokost 

nær den flod der løber igennem byen, det var helt vildt flot og hyggeligt. Derefter begynde det at regne, 

hvor vi gik over til at gå ned af en butik gade og shoppet lidt.     


