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Rapport fra Tysklands praktik 

den første dag på arbejdet blev jeg introduceret til nord Tysklands lederen af Edeka. 

Hun var flink og gav mig nogle meget vigtige informationer som fx hvor jeg kunne 

have mine private ting. Hun førte mig også hen til salgslederne af Edeka (dem som 

er der til dagligt). Jeg lærte noget nyt vær dag jeg var på arbejde og jeg mødte en 

masse nye mennesker. De var alle sammen flinke og venlige. Jeg har være mere 

selvstændig på turen. Jeg kunne godt lide lederen Marcus Bais og vil gerne på et 

tidspunkt ende med og være leder ligesom ham. De andre i butikken vare lige så 

gode som han var. Men der var bare noget andet med ham. 

 

 

 

Jeg ved ikke om det har påvirket min fremtid. mine drømme er det samme som det 

altid har været. Men de har nok ændret noget på grund af at jeg har været afsted. 

Jeg har jo overlevet to uger uden mine forældre. 
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Jeg vil helt sikkert anbefalede at andre også tager afsted. Du kommer til og se nogle 

helt andre ting i Tyskland end i Danmark. Og man kan jo også få nogle nye venner vis 

det er det man er ude efter. Men vis du også er heldig kan du jo også få en 

praktikplads i Tyskland. 

 

Jeg har gået rundt nede i byen. Der var jeg ude og købe nogle sko. Skoene skulle jeg 

købe fordi jeg havde lavet holer i mine gamle. Og det nytter jo ikke og komme på 

arbejde med ødelagte sko. Ellers så jeg bare Film på telefon :P  

 

Det gik nemt nok med og lave mad og købe ind selv. Det kræver jo bare at man laver 

aftaler med sig selv med hvor meget du vil bruge på mad. jeg kunne også købe 

ingredienser fra arbejdet så det var ikke noget besvær med og finde et 

supermarked.  


