
EUROPEA – hvad er der i det for os? 
 

Baggrund 
EUROPEA-International er en europæisk forening for skoler i den grønne sektor (landbrug, gartneri skov-

brug mv.) oprettet i 1992. Medlemskredsen udgøres af 25 nationale EUROPEA-foreninger, heriblandt EU-

ROPEA-Danmark. Med kontakt til omkring 1.000 grønne skoler er EUROPEA det største erhvervsskolenet-

værk i Europa. 

Den danske organisation omfatter samtlige skoler, som udbyder grønne erhvervsuddannelser, dvs. land-

brugsskoler, tekniske skoler og kombinationsskoler. Herudover er Danske Landbrugsskoler og Landbrug & 

Fødevarer medlem af foreningen. Medlemsskolerne betaler hver især 1.500 kr. årligt i kontingent, men de-

res engagement i foreningen arbejde er meget forskelligt fra skole til skole. 

 

Hvad tilbyder EUROPEA? 
EUROPEA er først og fremmest et netværk, der tilbyder sine medlemmer hurtig og effektiv adgang til et 

stort og vidtforgrenet netværk over hele Europa. Det kan bruges til meget, hvis man selv vil: 

 Har man som skole ambitioner i retning af styrket internationalisering fx i form af flere studie- og 

praktikophold i udlandet for lærere og elever, er EUROPEA en hurtig adgang til relevante kontakter, 

hvilket kan spare meget tid og besvær. Flere medlemsskoler indgår i faste fællesansøgninger om 

mobilititetstilskud gennem EU-programmer som fx Leonardo da Vinci, ERASMUS+ osv. 

 

 Talentarbejde for særligt dygtige/motiverede elever gennem deltagelse i EUROPEAs konkurrence-

aktivitet: 

 

o Forestry Skills (årlig, afholdes for 14. gang i 2015) 

o Wine Championship (årlig, afholdes for 10. gang i 2015) 

o Agriculture (har været afholdt 5-6 gange med skiftende discipliner, afholdes næste gang i 

2015) 

o Horticulture & Landscaping (har været afholdt 3-4 gange) 

 

 Kompetenceudvikling for skolerne gennem deltagelse i fagligt og /eller pædagogisk projektarbejde 

er en anden mulighed, som adskillige danske skoler har nydt – og fortsat nyder – godt af. Senest har 

EUROPEA været ledende partner fx i CHAVET – Challenges in Green Vocational Education and Train-

ing (Leonardo da Vinci 2009-2011), ANGIE 2.0 – A New Generation in Education (LdV 2012-2014). 

 

 Individuel kompetenceudvikling samt inspiration og fastholdelse af personlige internationale net-

værk ved: 

 

o deltagelse i foreningens seminarer, der finder sted hvert halve år, normalt i det land, som 

har formandsskabet i EU. De seneste temamøder har fx drejet sig om: ”Innovation & entre-

preneurship i landbrugsuddannelserne” (Danmark 2012), ”Introduktion til EU's nye uddan-

nelsesprogram ERASMUS+” (Norge 2013), ”Erfaringsdeling i praksis” (Østrig 2012) 

 

o eller aktivitet på EUROPEAs elektroniske platforme: hjemmesiden www.europea.org, intra-

nettet på TeamEngine (kræver logon) og Facebook-profilen ”EUROPEA International”. 
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