
Dagbog omkring praktikophold I Tyskland 

 

I forbindelse med min tømreruddannelse, fik jeg muligheden for at deltage I et 

praktikforløb I Tyskland I 3 uger. Det syntes jeg løb utroligt spændende og jeg søgte og fik 

praktikopholdet.  

Fra jeg fik at vide, at jeg var blevet tildelt et praktikophold, til jeg faktisk skulle afsted, gik 

der ikke ret lang tid (ca. en uge). Det gav lige lidt tidspres – eller det var måske nok mere 

mine forældre der var lidt pressede.  

Det var aftalen, at vi skulle hentes I bus og køres til den by, hvor vi skulle bo I 

praktikperioden. Jeg skulle bo I Heiligenhafen i en ferielejlighed, sammen med en anden 

ung fyr, som jeg ikke kendte I forvejen. Ferielejligheden var rigtig rigtig fin, med nogle 

gode værelser og stue og køkken. Det var egentlig min plan, at jeg ville prøve at lave varm 

mad hver dag, men det nåede jeg kun 2 gange og dåsemad resten af dagene.  

 



Jeg var blevet oplyst om, at jeg ville blive hentet den første arbejdsdag kl. 06.10 på en gade 

I nærheden, af en af medarbejderne på praktikstedet. Min arbejdsplads var beliggende på 

Femern, en køretur på ca. 25 minutter. Jeg erfarede hurtigt, at de fleste tyskere, ikke 

kunne snakke ret meget engelsk og da jeg ikke var så dygtig til tysk, bestod 

kommunikationen af tegnsprog og enstavelsesord. Det gik nu fint alligevel. Alle virkede 

flinke og hjælpsomme.  

Den første uge blev jeg sat til at arbejde med lave tagrender og måle tag op. Vejret var 

noget ustabilt I lige nøjagtig den uge og jeg skulle arbejde for at holde varmen.  

 

 

Den første weekend lagde jeg mig desværre med en influenza, med dertilhørende høj feber. 

Min sambo var taget hjem på weekend og jeg var derfor helt alene. Mine forældre syntes 

pludselig at der var meeeget langt til Tyskland og de var meget tæt på at tage ned til mig. 

Men vi endte med at holde en tæt kommunikation og med indtag af Panodil og massere af 

vand, lykkedes det at overleve weekenden. Jeg var dog så udmattet, at jeg var nødt til at 

melde mig syg om mandagen. Dette gav nogle ret store udfordringer, idet jeg ikke kunne få 

kontakt til min tyske arbejdsgiver og det heller ikke var muligt at få fat på de to tyske 

vejledere. Derfor skrabede jeg mig sammen mandag morgen, og gik ned til 



opsamlingsstedet og forklarede medarbejderen der skulle hente mig, at jeg var syg. 

Desværre betød det også, at jeg ikke blev hente tirsdag morgen. Efter en masse 

opringninger, tog jeg en bus til arbejdspladsen og kunne fortsætte min praktik.  

Uge 2 fik jeg lov til at hjælpe med at sætte spær op på et sommerhus og jeg hjalp til med 

forberedelserne til at skulle støbe et gulv. Jeg var også med til at lægge tag på et hus.  

Det var sjovt at opleve de små forskelle der er på danske og tyske byggeteknikker.  

Den anden weekend gik med at slappe af og opleve lidt af Heiligenhafen. Jeg var en tur 

nede ved havnen og lidt rundt I byen. 

Uge 3 gik med at sætte gibsvægge op og jeg var med til at lave det skellet som gibsvæggene 

skulle sidde på. Jeg har fundet bedre teknikker, når jeg skal sætte gibsvægge op, hvor det 

både er nemmere og ser pænere ud. Det var meget lærerigt.  

Mine arbejdskollegaer og mester var alle rigtig søde og de gav mig lov til at arbejde ret 

selvstændigt.  

Fredag eftermiddag I den sidste uge, blev vi igen hentet af busser og turen gik retur til 

Lolland Falster. Det var rigtig rart at være hjemme igen og ikke være hæmmet af sproget. 

Det har dog været en rigtig god tur med nye venskaber og mange erfaringer. Det kan helt 

klart anbefales.  


