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LEONARDO DA VINCI rörlighetsprojekt för studerande 

Intercultural competence  
Projekttid: 2010-2012 

Inom ramen av rörlighetsprojektet ”Intercultural competence” genomförde totalt 28 
vuxenstuderande en praktikperiod på 5 veckor i Europa. De sändande organisationerna var 
Utbildning Nord (27 deltagare) och Kommunal Vuxenutbildning (1 deltagare). Medelåldern 
för deltagarna var 34 år; den yngsta var 21 år och den äldsta 58 år. Huvudmålet med detta 
projekt var att öka deltagarnas interkulturella kompetens och därmed förbättra deras möjlighet 
att få arbete efter avslutad utbildning.  Alla deltagare var av den åsikt att de kommer att ha 
stor nytta av sin utlandspraktik genom att de har förbättrat sitt yrkeskunnande, fått bättre 
kunskaper i första hand engelska samt bättre social kompetens och överhuvudtaget bättre 
interkulturell kompetens.  Det blev mycket nya kontakter både för deltagare och Utbildning 
Nord, och alla deltagare var eniga om att utlandspraktik är en merit som arbetslivet 
uppskattar. De flesta deltagarna tyckte också att de växte mycket som människor, att de nu 
vågar söka jobb även utomlands. Alla deltagare fick ett arbetsintyg eller certifikat, vissa 
grupper fick också Europass.  Deltagarnas egna lärare har validerat nya kunskaper mot 
deltagarens individuella utbildningsplan. 

Praktikomgångarna genomfördes i Italien, Irland, Tyskland, Cypern, Portugal, Kreta och 
Polen. 

 

Italien 2010-09-20 - 10-27 
- mottagande organisation: Confartigianato Imprese Ancona 
- 3 deltagare från utbildningarna inom restaurang och storkök 

 
Citerat ur deltagarnas rapport:   
Bild: Lill-Merete strimlar purjo till fisksåsen på 
Universitetsrestaurang i Ancona. 

” Av Ancona kockpraktik - 7 oktober 2010 
15:06 (Viktor bloggade från Italien under hela 
praktikperioden).  Hej Viktor här igen. På 
restaurangen jag är flyter det på bra. 
Skillnaden mot hemma är här preppas det inte 
i närheten av lika mycket som hemma.  

http://ancona.bloggplatsen.se/presentation/
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Maten är väldigt simpel och de litar helt enkelt på de fina råvarorna han köper i fiskehamnen 
varje dag. Maten är simpel och vissa skulle nästan anse den tråkig.  

Men det smakar bra, restaurangen är populär så jag antar det är så de vill ha det, i alla fall i 
denna delen av Italien. Han serveras mycket råfisk, grillad fisk, friterad fisk, och även gravad 
fisk som han kallar "marinated", ja..är väl samma sak. Han kör en klassiskt med salt, socker 
och smaksättning, sen i vacumpåse och låter ligga nån dag i kylskåp. Smaksättningarna är 
dock lite annorlunda, t.ex. en vit fisk de kallar Ricola gnider han först in i gröncurrypasta och 
sen socker och salt. Väldigt god faktiskt. En annan vit fisk smaksätter han med vild fänkål 
(ser ut som dill), apelsinskal riktigt fint hackat och sen socker och salt. Tonfisken kör han med 
Nor i (sjögräset vi använder till sushi), salt och socker. Detta är en av hans populärare 
förrätter. Vi äter god lunch varje dag, ofta nån pasta med antingen musslor, fisk, eller nå annat 
smarrigt från havet. Ofta serveras vin till maten vilket bryter lite från våra svenska 
lunchvanor.  På lördag tänkte jag hoppa på tåget till mot Toscana och Florens.  Stannar till 
måndag och tänkte testa lite mat från de trakterna, tydligen väldigt mycket mer kött, vilt, korv 
osv” 

 

Irland 2011-05-04 - 06-08 

- Mottagande organisation:  St. John´s Central College 
- 4 deltagare: en från frisör,  en från web design och 2 från IT  

Citerat ur deltagarnas rapporter: 

“The last day at Zevas! Last Friday at work I and one IT guy went to set up some computers 
for a customer, a new garden centre that will be opened in  Fota. The IT guy had already 
installed Windows Server 2008 R2 Foundation to a server and Windows 7 Professional to a 
workstation. We connected the computers to the network. I uninstalled some programs from 
the workstation and made some network cables. We also installed a multifunction printer. I 
didn't know that Zevas also provides IT administration services but I found out that they have 
some big customers like McDonald's. Friday evening we went to see the end of year 
exhibition of students' work from art, design, media and craft courses at our host organisation, 
St. John's Central College. It was interesting but some of work looked like made in 
elementary school. On Saturday I learned about Cork's history at Cork Public Museum and 
about the universe at Blackrock Castle Observatory.” 

”Eventhoug the placement was not the best in the world the total experience hav been great, 
giving me an insight in how the working enviroment in Irland are. I will probably return to 
Cork someday to get me an job opportunity, Cork is a lovely city with very nice inhabitants. ” 

 

 

 



Sida 3 av 5 
 

Tyskland 2011-09 - 06—10-11 

- Mottagande organisation:  ILE-Berlin 
- 3 deltagare  murarstuderande 

 

Bild: Tommy och Rasmus i arbete i 
Tyskland. Det var inte bara murning. 

Citerat ur deltagarens 
rapport/dagbok: 

”Torsdag 8 september 2011: Åkte 
till jobbet 05.45 med tunnelbana och 
buss. Det tog 50 minuter till jobbet. 
Vi träffar chefen för Tesche 
Baugesellschaft mbH för en kopp 
kaffe och därefter får vi skjuts ut till 
våra respektive arbetsplatser. Första 
jobbet blir att bygga upp en mur 
tillsammans med två tyska kolleger. 
Det är gjutning i första hand. På 
kvällen åker vi till den pub där 
Jochen har sammanfört alla 
projektdeltagare och vi tar en öl och 
presenterar oss för varandra. 

 
 
 

 
Fredag 9 september 2011: Jobbar på samma arbetsplats. Blandar bruk och kör bort 
jordmassor. 
Måndag 12 september 2011: Jobbar mest som hantlangare idag. 
Tisdag 13 september 2011: Får mest stå och titta på. Tråkigt! Tar ett snack med en av 
cheferna och säger vad jag tycker. Han lovar bot och bättring.  
Onsdag 14 september 2011: Får hjälpa till mycket mer. Hjälper andra hantverkare, snickare. 
En bra dag!”  
 
Cypern 2011-09 – 05 - 10-09 

- Mottagande organisation: Technical school of Polis  Chrtysochous  
- 5 deltagare: 3 från el, 1 från automation och en från verkstadsmekanik 
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Bild: Henry Svonni och Jarmo Backman, 
studerande på elteknik, på väg till Cypern 

Citerat ur deltagarnas gemensamma 
rapport: 

” Utlandspraktiken handlade om att se 
och lära sig andra kulturens arbetssätt 
och hur deras livsstil ser ut. Få 
erfarenhet av att jobba utomlands 
under andra förutsättningar än i 
Sverige och Norden. Praktikplatsen var 
ett stor hotellkomplex med 1500 gäster 
i Paphos. Där utfördes elektrikernas 

praktik tillsammans med hotellets driftpersonal. CNC praktik utfördes på en lokal 
metallverkstad där tyvärr ingen pratade engelska. Boende under praktiktiden var en villa på 
tre sovrum och kök/allrum i Coral Bay 20km från praktikplatsen.” 

 
Portugal  2011-10-17-11-16  

- Mottagande organisation:  Euroyouth 

 

Kreta  2012-04-18 - 05-23 

- Mottagande organisation:  ECTE-European Training Centre for Employment 
- 4 deltagare: 3 från undersköterskeutbildning och en från el 

Citerat ur deltagarnas rapporter: 

”Det var i sin helhet en mycket fin erfarenhet och jag rekommenderar utlandspraktik för alla 
som har möjlighet till det.  Man behöver inte var orolig för praktiken, det beror på en själv 
och egen attityd hur man klarar sig.  Jag hade inga större problem under resan och jag njöt av 
tiden där. Jag var ute efter nya erfarenheter och fick en massa. Det gäller att ha positiv 
inställning.” 

Polen  2011-04-19 - 05-22 

- Mottagande organisation:  EDU-IT 

Citerat ur  deltagarens rapport: 

” I worked in a company called SoftSystem which develop some sort of medical applications. 
I was given an application to develop which I tought was simple enough and I would be able 
to develop it quite fast however the application expanded a little and it took me the whole 5 
weeks to develop. This kind of work was exactly what i was studying at Utbildning Nord and 
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i was excited to develop something that someone might actually use and find useful. I was 
also shown a little about their servers and such. 

Throughout the 5 weeks of practice we also visited museums, Lancut castle which was also a 
nice place,  Zakopane where we visited a mountain which had some really nice views. We 
also visited the Auschwitz concentration camps where we were given a nice tour in English of 
both the Auschwitz 1 and 2-Birkenau concentration camps.  The practice and our stay at 
Poland was set up really nicely, we had no problems at all and Stanislaw and the others kept 
us well informed on what we needed to know or do. After the practice was over, we were 
given a certificate from the school that we did workd at the companies.  All in all, Rzeszow is 
a beautiful city and a nice place to visit. Everything seemed pretty cheap compared to Sweden 
or Finland and we all had no problems living there. I lived with 2 other guys from UTB Nord 
at the same floor, one from Norway and the other from Sweden. The trip was a complete 
success in my opinion.” 
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