
Praktikophold i udlandet 

Her er nogle ideer til, hvor du kunne tage hen hvis du gerne vil i praktik i udlandet. Men husk 

snak altid med din internationale koordinator inden du beslutter dig lofl@pha.dk  

De fleste tager et praktikophold inden for Norden eller EU. Vi anbefaler lande som: Island, Færøerne, 

Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland mv. Mange har dog også været uden for EU og vi anbefaler her 

især lande som: Thailand, Malaysia, Tanzania, Tyrkiet mv.  

Man kan tage af sted med alle fag, men kun i sin praktik niveau 2.  

Nedenstående er kun et lille udpluk, af tidligere studerendes oplevelser med praktik i udlandet:  

 

Finland – På en svensktalende folkeskole i Finland. 

Finland er kendt for sit skolevæsen, der især er præget af stærk faglighed, der gør at eleverne klarer sig 

godt i PISA tests. Elevernes trivsel og udvikling af sociale og personlige kompetencer, er dog ikke fokus for 

skolen og det er derfor interessant for dig som lærerstuderende, at undersøge Finlands skole igennem et 

praktikophold i Finland.  

Du vil blive placeret på en svensktalende skole i byen Vaasa, således at sproget ikke er en hindring under dit 

praktikophold.  

I området er der meget flot natur og man kan vandre og måske 

stå på ski og ikke mindst gøre brug af byens mange caféer mv.  

Fag: Alle – en tidligere studerende underviste fx i engelsk, 

billedkunst og idræt 

Økonomi: En tidligere studerende klarede sig med sin SU samt 

Erasmus grants, som både dækkede ophold, transport og mad. 

Noget mad kan være dyrt i Finland, men sørger man for at købe 

fx frosne grøntsager og gå efter tilbud, kan man klare sig for det 

samme som i Danmark.  

Fif, tricks og gode ideer: Spørg løs – Finnerne er yderst venlige 

og skolen arrangerede ture og udflugter for mig rundt i Finlands 

smukke områder. 
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Grønland - Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat  

Beskrivelse af skolen: Skolen er en af byens to 

skoler. Der går ca. 350 elever på skolen. 

Skolen har to sport på hver årgang med få 

elever i hver klasse (omkring 15 elever). 

Skolen rummer specialklasser, hvor der både 

er en afdeling, Nukaka, som er for svært 

handicappede, men der er også 1 til 1 

undervisning for bedre fungerende elever.  

Skolen har eksisteret længe, men 

skolebygningen er helt ny. Den er placeret 

med en god udsigt til fjorden. Skolen har både 

bibliotek og faglokaler på skolen, dog foregå 

idrætsundervisningen i byens hal, som ligger 

meget tæt på skolen. 

Hvad kan man lave i sin fritid?: Når det er koldt udenfor, foregår meget af byens liv i idrætshallen. Her er 

der mulighed for at spille futsal, håndbold, volleyball, badminton, bordtennis og noget kampsport. Desuden 

har byen to fitnesscentre, hvoraf det i hallen har en aftale med Atuarfik Mathias Storch, så man kan træne 

gratis to gange om ugen. Når det bliver varmere i vejret, kan man sejle med kajakklubben eller blive 

tilknytter løbe- og orienteringsløbshold.  

Desuden er Ilulissat meget kendt for deres turisme, så der er mulighed for hundeslædetur, snescootertur, 

sejltur og en masse andre ture. Dog er disse henvendt til turister, så prisen er derefter.  

Det grønlandske folk er meget gæstfrie, så man vil med garanti blive inviteret til kaffemik eller hjem til 

middag hos de lokale. 

Fag: Alle - en tidligere studerende underviste fx i matematik, idræt og dansk 

Økonomi: Boligudgift ca. pr. md.: 8000 kr. Mad udgift ca. pr. md: 1500-2000 kr. (priserne på frugt/grønt og 

friske varer er en del højere end i DK). Fly koster omkring 10.000 kr., dog kan man være heldig at få det 

billigere. I Ilulissat er der mange taxier, som både er nemt og forholdsvis billigt (fra lufthavn til centrum ca. 

150 kr.). Byen er ikke særlig stor, så man kan sagtens gå rundt.    

Fif, tricks eller gode ideer: Man skal være opmærksom på, at elevernes første andetsprog er dansk. Dvs. at 

mange børn, særligt i indskolingen og på mellemtrinnet, stadig ikke kan flydende dansk. Det er en god 

mulighed for danskstuderende at få prøvet en masse øvelser af til elever, som er udfordret i dansk. Man 

skal bare altid tage i betragtning, at dansk for størstedelen af eleverne ikke er modersmål med et 

fremmedsprog.  

Hvis man ønsker at komme i praktik i dansk eller andre ikke-sproglige fag, så anbefaler jeg, at man tager i 

praktik i udskolingen, da eleverne her har flere danskfærdigheder. Hvis man vil i praktik i engelsk, kan man 

sagtens tage alle årgange, hvor de har engelsk, dog er niveau lidt under niveauet i Danmark. Dette er 

gennemgående for alle fag på alle klassetrin.   

 



Island – Universitetet i Island hjælper os med at finde skoler som altid er kommune skoler.  

Skolerne i Island har som regel gode forhold. Der er både arbejdslokaler med computere til rådighed, gratis 

kaffe på lærerværelset, gode kantiner med billig mad og venlige kollegaer, der gerne hjælper når man 

spørger. Flere skoler er opdelt i indskoling/mellemtrin og mellemtrin/udskoling og selvom eleverne har 

dansk i skolen, skal man ikke forvente at højt dansksprogligt niveau. Til gengæld er islandske børn lige så 

gode til engelsk som danske børn og man kan derfor klare sig med flere sprog, når man er i praktik i Island.  

Skolerne ligger i Reykjavik, hvor der er mange tilbud i fritiden. Her findes caféer, museer, godt natteliv, flere 

biografer, smuk og vild natur, varme kilder, gode svømmehaller og fitness centre med meget mere. Er du 

heldig får du måske nordlys at se under dit ophold?  

Fag: Alle - en tidligere studerende underviste fx i dansk og engelsk.  

Økonomi: Bolig udgift ca pr. md.: Ca. 5.000 kr. Mad udgift ca. pr. md: Ca. 1.500 kr. Offentlig transport er 

super nemt, men koster cirka det samme som herhjemme i Danmark.  

Fif, tricks eller gode ideer: Det er godt at have tøj på i lag, da vejret på Island skifter meget. Derudover er 

det meget normalt at lærerne ikke har sko på indendørs så medbring hjemmesko eller andre indesko. Og 

lige meget hvornår på året, så bliver vinduerne i klasseværelserne ofte åbnet. En nem måde at spare penge 

på er at gå rundt i byen, der er faktisk ikke så langt til alting. Det blæser RIGTIG meget på Island, derfor er 

den en god idé at tjekke vejret hver morgen og aften for advarsler - der kommer mange af dem!     

 

  



Litauen – universitetet I Lithuen hjælper os med at finde skoler I Kaunas  

Skolerne i Litauen har som regel gode forhold og ordentlig struktur. Lærerne er meget interesserede i 

udveksling og er derfor meget åbne over for praktikanter. Skolerne har ikke alt for stramme læreplaner, der 

gør at man som praktikant kan undervise i de emner og fag, der passer en. Eleverne er gode til engelsk og 

vant til gruppearbejde.  

Skolerne ligger i Kaunas, en historisk by på ca. 200.000 indbyggere. Byen har mange gode tilbud. Her findes 

caféer, museer, fitness centre mv.   

Fag: Alle  

Økonomi: Generelt er leveomkostningerne i Litauen billige.   

Fif, tricks eller gode ideer: Ingen endnu da dette er en ny aftale og vi ikke har sendt studerende afsted 

tidligere   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thailand - Prem Tinsulanonda International School, Chiang Mai 

Beskrivelse af skolen: Skolen er en international skole, hvor det faglige niveau er højt. Al undervisning foregår 

på engelsk og eleverne kommer fra mange forskellige lande. De har mange store bygninger og masser af 

klasselokaler til rådighed. Derudover har de mange idrætsfaciliteter, bl.a. en 50 meter pool, og et fitnessrum. 

Hvad kan man lave i sin fritid?: Skolen er placeret ca. 10 min. kørsel fra den nærmeste større by og omkring 

50 min. kørsel fra Chiang Mai. Vi nøjedes derfor med at besøge Chiang Mai i weekenderne, hvor vi flere gange 

tog på deres aftenmarkeder. Her kan man gøre en god handel og prøvesmage Thai retter af alle slags. Vi 

besøgte desuden templer, fik massage og tog på dagsture med lokale guider. Vi besøgte bl.a. Doi Ithanon 

national park og en elefantcamp, hvor vi bl.a. badede med elefanter, hvilket var en stor oplevelse.  

Økonomi: Bolig udgift ca pr. md.:  2800 kr/per person. Mad udgift ca. pr. md: Kost var inkluderet i logi. 

Transport er billigt og hurtigt - brugte Grap a Cab app´en.  

Fag – Alle, tidligere studerende underviste fx i matematik, engelsk og idræt 

Fif, tricks eller gode ideer: Kom til aftensmaden tidligt, da der ellers kan være begrænset udvalg. Sørg for at 

hæve kontanter inden du kommer til skolen, da det ikke er sikkert deres ATM virker med dit kort. 

Turistvisum gælder kun til 30 dage - så skal man enten rejse ud eller forlænge det på turistkontoret (hvor 

man nemt kan tilbringe en hel dag). 

         

  



 

Malaysia - Tenby School, Penang 

Beskrivelse af skolen: Skolen er en international skole, hvor det faglige niveau er højt. Al undervisning 
foregår på engelsk og eleverne kommer fra mange forskellige lande ca. 35 nationaliteter i alt.  

Jeg arbejdede med de større børn, altså udskolingen. Det var lidt ”amerikansk” stil i forhold til 
skoleopbygning. De havde ikke faste klasseværelser, men lokaler pr. fag og lærere. Eleverne havde 
mulighed for ekstra aktiviteter efter skole – for eks. inden for musik, sport osv. Eleverne må kun 
kommunikere via engelsk, hvilket godt kunne give lidt udfordringer, da det var alle elevers andet sprog. Dog 
havde de en klasse til de elever, som havde brug for intensiv engelsk undervisning. Denne klasse var 
interessant at kende til. På skolen er der en anden form for ”straf” i forhold til hvis man laver problemer i 
klassen eller glemmer lektier/opgaver eller lign. Skolen praktiserer fx eftersidning. På skolen bruger de 
noget der hedder ”drowning” og ”floating” som et middel til at eleven kan sætte ord på hvor han/hun er 
henne i lærerprocessen. Det fungerer super godt og er noget der bliver brugt både i ind- og udskolingen.   

Hvad kan man lave i sin fritid?: Udforske George Town (gadekunst, Love lane), Penang Hill + The Habitat, 
Kek Lok Si Temple, Tropical Spice Garden, Gurney Drive (Shopping center), Escape (adventure park + 
badeland), Avatar Garden, Batu Feringhhi (night market), Botanical Garden, Monkey Beach, Madmarkeder 
(Prøv malaysiske retter som for eks: Laksa, Pengat Pisang (banansuppe), Char Kway Teow (nuddelret), white 
coffee), Mad generelt (Penang er øen hvor andre kommer til bare for at spise. De byder bl.a. på det 
kinesiske, vietnamesiske, indiske og thai), Hvis man rammer helligdage eller får forlægnet weekend kan 
man tage til Langkawi (Malaysisk ø) eller Koh Lipe (Thailandsk ø)  

Økonomi: Boligudgift ca pr. md.: 1800 kr. (kan godt findes billigere). Mad udgift ca. pr. md: Det ved jeg ikke 
– men billigt (alt fra 7 kr. for et måltid til 60). Transport er billigt, især med busserne (dog lidt utilregnelige 
tidsmæssigt). Vi kørte meget med taxa (Grab, der er endda en app), super nemt.  

Fag: Alle – tidligere studerende underviste fx i engelsk og historie.  

Andre fif, tricks eller gode ideer: Pas på aberne, de kan godt virke ”aggressive” og stjæler, Husk at tage 
kontanter med – især ved køb af mad. Digi: køb simkort, download app – så har du net med dig hvorend du 
er. Husk pas med ved køb af simkort.  

 

       

 



Tanzania – vi har kontakt både med en interational skole samt en lokal skole i Moshi 

Beskrivelse af den lokale skole: Skolen ligger i Moshi, en by i Nordtanzania. Nyen er let at komme til, da 

Kilimanjaro Lufthavn ligger et kort afstand fra byen. Skolen hedder Mama Clementina Foundation og er 

etableret af en tanzaniansk kvinde, Maria Josephine Kamm – i daglig tale: Mama Kamm. Mama Kamm var i 

1980’erne leder af en statslig skole, der på det tidspunkt blev en af Tanzanias allerbedste skole under 

hendes ledelse. Mange betydningsfulde kvinder i Tanzania har fuldført deres skolegang på den skole. Efter 

22 års ledelse af skolen, gik Mama Kamm officielt på pension, men hun byggede i stedet for sin egen skole. 

Denne skole hjælper unge kvinder, der er blevet gravide mens de endnu går i skole, så de kan fortsætte 

deres skolegang efter barnets fødsel. Mama Kammm blev kåret til årets kvinde i Tanzania i 2013 for det 

store arbejde hun især har gjort for unge kvinder – både som skoleleder og som politiker.  

Mama Kamm, leder stadig skolen og har mange pædagogiske ambitioner og ideer. Det er en fantastisk 
skole med en helt ekstraordinær kvinde på omkring 80 år som leder og en varm og imødekommende skole, 
der er meget velorganiseret og med klare pædagogiske og didaktiske ambitioner. Selvom skolen er 
udfordret af økonomi, er der pænt overalt og der foreligger gode forhold for lærer og elever. 

Al undervisning foregår på engelsk også i børnehaveklasserne og det er muligt at bo på skolen eller på 
hotellet, der ligger lige ved siden af skolen. De har haft praktikanter fra Holland før og er vant til at tage 
imod praktikanter.  

Fag: Alle –skolen er meget kreativ og fag som håndværk og design, musik og idræt ville være godt. Der 
findes værkstedsfaciliteter på skolen.   

 

     


