
Noah 24/05-19 

Erasmus+ 2019 

 
Velkomst 

Da vi ankom mandag aften til hotellet blev vi taget godt imod af den tyske lærer (Thomas)og han 

gav en kort introduktion, derefter var der lidt at spise og til sidst, kørte Anders, Mikkel og jeg 

med thomas til bieu huset ved skolen i Freilassing. 

Tirsdag morgen mødte vi de tyske elever, hvor vi lavede en hurtig navnerunde, og fik en 

rundvisning på skolen. Efter dette blev vi opdelt i 6 hold, blandet mellem tyskere og danskere, 

hvor vi blev enige om designet af produktet og kom frem til design og form af den såkaldte 

“valet” herefter blev vi enige om hvilket bud der var det bedste i samarbejde med lærerne. 

Eleverne var lidt generte og mindre gode til engelsk(de var også ret unge) men blev bedere som 

dagene gik.

 
 

Teori 

I de 6 grupper fik vi til opgave var at tegne ¨valetˋen¨ tyskerne brugte et andet tegneprogram 

(vectorworks) end hvad vi bruge og er vant til(AutoCAD), så lidt udfordringer der. Men stadig 
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lærerigt at se og følge med i bare en anden fremgangsmåde. Der kunne man måske have ladet 

dkˋerne tegne det i AutoCAD. 

 

En anden dag var det en teoretisk opgave, hvor vi skulle besvare en mail fra en fiktiv kunde. 

¨Kunden¨havde skrevet ind for at få hjælp til en havestol som gået i stykker og hvilken lim hun 

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. Besvare med en 

mail tilbage til kunden. Så en fremlæggelse for klassen. 

 

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

på nogenlunde samme måde som opgaven med lim, 

 

Praktik 

Første dag på værkstedet blev vi ¨oplært¨ i deres maskiner, de var meget imponerende, nye og 

digitale, det var meget bemærkelsesværdigt at se det høje niveau af værksted orden de havde, alt 

værktøj hang på bestemte pladser og der var rent og nydeligt.(noget vi kunne lærer lidt af). 
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De næste dage arbejde Fritz og Thomas med at formidle alt information på forståeligt engelsk 
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men beklageligvis blev opgaverne opdelt på en ærgerlig måde så vi et stort samlebånd hvor vi 

hellere ville have arbejdet individuelt med ¨vores egne¨ tyskere, det blev alt for opdelt i starten, 

da alle ¨valets¨var færdige blev vi endelig opdelt i vores egne grupper, der var det rigtig godt at 

skulle lave eget arbejde, vi endte med at lave 6 forskellige samlinger som vi selv havde designet.  

 

Produkt 

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.  

 

Afslutning 

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. Jeg var desværre ikke med til 

dette da jeg lå syg.  

 

Sociale arrangementer 
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Når vi ikke var på skolen så vi de lokale seværdigheder og socialiserede med lærerne, vi var til 

1.Maj-rejsning 
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og hørte traditionel musik i det lokale tivoli. Derudover tog vi en tur til müchen for at besøge et 

naturmuseum og salzburg hvor vi besøgte salt mine Berchtesgaden .

 
Rundvisning på en snedker skole i Berchtesgaden 
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Alt i alt en fantastisk tur! 

 

Venligst 

 

Noah Berg  


