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Udlandspraktik – Lobetal  

Er nu hjemme igen efter en udlandspraktik i Tyskland, som har budt på lidt af hvert! Personligt og 

fagligt har dette været en oplevelse, som jeg er så glad for jeg takkede ja tak til, og som jeg ikke vil 

være foruden. At have været afsted med sin rigtig gode veninde, og kunne dele denne oplevelse 

med hende, er fantastisk.  

Simone og jeg kendte hinanden rigtig godt hjemmefra, men at skulle bo sammen er alligevel noget 

vi aldrig havde prøvet før. Det var en spændende proces at skulle finde ud af hinandens rutiner og 

bygge en hverdag op sammen i en helt ny by, og i et helt andet land. Når man går op og ned i 

hinanden hver dag i fem uger, er det klart at man skal kunne give hinanden plads til at være sig selv, 

og det var en udfordring for os begge i starten. Dog har denne rejse kun bragt os tættere sammen, og 

vi har lært så meget om os selv og af hinanden, ved at have været afsted sammen. Er taknemlig for 

at have delt denne oplevelse med hende, og at have hende at snakke med omkring denne praktik. 

Da jeg kommer derned og får fortalt at jeg skal arbejde på et bosted med udviklingshæmmede, 

bliver jeg ret glad, da dette ikke er en mulighed jeg har haft herhjemme. Jeg har tidligere været 

ledsager for en kvinde, som er udviklingshæmmet, og det var et fantastisk arbejde. De har en helt 

anden livsglæde og tilgang til hverdagen, som kun kan smitte på en glædelig måde. På bostedet 

boede der 8 mænd i mit hus, og de havde alle nogle forskellige handicaps. Det var rigtig spændende 

at sætte sig ind i de forskellige borgers historier, og hvorfor de gør som de gør.  

Det var svært i starten at kommunikere med kollegaerne, og derfor endte jeg med blot at gå efter 

personalet og observere hvad de gjorde. Det blev lidt kedeligt i længden, og derfor var det vigtigt 

for mig at begynde at tage initiativ til at hjælpe hvor jeg kunne. Denne praktik har udviklet mig 

personligt og fagligt på mange punkter. Jeg har lært meget om mig selv, og hvilken betydning det 

har for ens egen læring, hvis man ikke selv træder til og tager ansvar.  

De sidste weekender og fridage vi havde, brugte vi på at opleve så meget som muligt. Vi fandt ud af 

at Lobetal havde sit eget dyreinternat, var man kunne komme og lufte deres hunde. Det valgte 

Simone og jeg at gøre en lørdag, og det var hammer hyggeligt. Vi fik luftet to hunde som hed Berry 

og Bubi, og de var, som de fleste andre hunde, simpelhent så søde. Det var super hyggeligt at 

komme ud og få set lidt af naturen i byen, og få koblet helt af med nogle gåture.  
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Vi var også i Berlin en sidste gang. Først så vi et mindesmærke for Europas myrdede jøder, hvilket 

var utrolig spændende. Man kan virkelig mærke betydning, og stemningen der er omkring dette 

sted. Derefter tog vi til en anden ende af byen, som vi ikke havde oplevet endnu. Her fik vi set et 

stykke af Berlinmuren som stadig står, med en masse forskellig og indimellem flot graffiti på. Vi 

havde desværre ikke det bedste vejr, men det var hyggeligt alligevel, og det var spændende at få set 

en lidt mere historisk del af byen.  

Derefter havde vi en skøn aften i byen, hvor vi fik spist noget god mad og nogle lækre drinks. Det 

var tiltrængt at komme lidt ud, og have en sjov aften, og det havde vi! Vi fik oplevet lidt af Berlins 

natteliv, og det var også super hyggeligt. Der var dog en lidt lang tur hjem til Lobetal, men det var 

hele turen værd. Vi fik en rigtig hyggelig sidste weekend.  

Og som man siger; ude godt, men hjemme bedst. Fem uger var ikke lang tid at være i praktik, men 

lang tid at være væk hjemmefra, og bo et helt nyt sted. Vi havde en rigtig god tur, men det var også 

super dejligt at komme hjem igen. Jeg er så glad for at have fået denne mulighed, og det har været 

uforglemmeligt. Vil kun opfordre andre til at prøve at komme i udlandspraktik! Både for ens 

personlige og faglige udvikling. Man får rykket til nogle grænser, og lære en masse om sig selv, på 

sådanne en rejse. Dette er nu et glædeligt minde, som jeg aldrig vil glemme. Tak for det!  

 


