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I Skole/Værksted: 
De første par dage i skolen foregik i teorilokalet, og var egentligt meget stille              
og roligt. vi startede ud med at præsentere os selv for de tyske elever, og               
bagefter dem. derefter fik vi præsenteret den opgave, som vi skulle lave af             
Thomas Unterhofer og Fritz Auer. Det var virkeligt svært at forstå, hvad de             
begge sagde, da de taler rigtigt meget, med deres tyske accent, men det var              
dog rimeligt komisk en gang imellem. 
Efter lidt tid blev vi inddelt i nogle grupper, og så skulle vi bare gå i gang, med                  
første del af projektet som var tegning. I starten var det sgu en anelse akavet,               
da det var rigtigt svært at kommunikere med hinanden. Men efterhånden som            
vi lærte hinanden bedre at kende, så blev det meget nemmer, og endte faktisk              
med en god intern humor. Noget kikset var dog at vi overhovedet ikke kendte              
deres tegning program, så vi kunne ikke rigtigt hjælpe dem med noget som             
helst, indtil vi kom til det praktiske. 
Noget rigtigt positivt var til gengæld når der var pause, så blev vi bare forkælet               
med alt det vi kunne spise (Currywurst, Spaghetti bolognaise, snitzel og meget            
mere). 
Da tegningen var færdig, så skulle vi igang med den praktiske del. Her startede              
de tyske elever ud med at lave alt CNC arbejdet for os, da det ville tage for lang                  
tid at lærer os. Derefter fik vi en privat rundvisning af Fritz, som elskede sine               
maskiner mere end sine egne børn. Det var nogle super imponerende maskiner            
de havde, kontra Danmark hvor alt er manuel, så bliver det hele næsten styret              
af en lille ipad (alt var spitze class). Her fik vi også set hvordan de tyske elever                 
virkelig er nogle perfektionister med deres oprydning, der måtte ikke værer en            
krumme tilbage når man forlod lokalet.  
I det hele taget var det meget sjovt at prøve deres maskiner, og lærer nogle               
nye teknikker til at lave de forskellige samlinger.  
De sidste dage i skolen var super hyggelige, her begyndte de alle lige             
pludseligt at tale engelsk. og vi fik stille og roligt afsluttet vores projekter, med              
vores egne helt specielle samlinger imellem de 2 dele. Efter at projektet var             
færdiggjort så fejrede vi det med hvide pølser og sodavand. og efterfølgende            
på ølbar med de tyske elever.  
 
 
 
 
 
 
 



Fritid og kulturelle oplevelser: 
 
I fritiden lavede vi mange sjove og interessante ting, f.eks. så var vi i:  
Saltminerne i Bergsted Garten, det var faktisk en meget god oplevelse, vi fik             
f.eks. lov til at smage noget herre dårligt vand, og prøvet et par lange              
rutchebaner, et lasershow over en lille undergrunds sø og til sidst en hurtig tur              
med futtoget. 
Så var vi også på besøg i en rigtig snedkeri skole, det var hovedsageligt en               
hippie skole, men ellers meget interessant. 
Vi var også til maj rejsning, her samlede de hele byen for at fejre at sommeren                
var nær. det var super hyggeligt med en lille øl (1L) og noget lokalt mad.  
Der var også en maj festival som foregik over en hel uge. Det var vi også nede                 
og studere nærmere, her var der små forlystelser, radiobiler, snack boder og til             
sidst et kæmpe telt, hvor der var live musik og masser af øl. her mødtes vi med                 
de lærer vi havde på skolen og inspektør Herman Leth. De gav sgu lige en lille                
omgang. 
til sidst var vi på sightseeing i salzburg og munchen, det var også nogle super               
fede byer og meget forskelligt kontra de danske byer. 
Hotellet var også super dejligt, her var der mange forskellige aktiviteter, såsom            
stortrampolin, billard, projekter til filmaften, hvor vi så Game of Thrones og            
meget andet interessant. 
 
Alt i alt var det en super god oplevelse, som vil blive husket. 
 
  


