
 
 
 

Bestyrelsens beretning 2012 

 

Indledning 
Det stykke arbejde, som vi har påtaget os på mere eller mindre frivillig basis i EUROPEA-Danmark og som 

har internationaliseringen på de grønne erhvervsskoler i fokus, har i 2012 afstedkommet både positive re-

sultater og – hvad vi vist nok ynder at betegne som – udfordringer. Til de første må vi så absolut henregne 

det veloverståede danske formandskab i første halvår af 2012. Til udfordringerne kan vi så til gengæld reg-

ne det forhold, at vore medlemsskolers strammere økonomi har afstedkommet prioriteringer, som ikke alle 

steder har været til fordel for internationaliseringen – eller for foreningens arbejde. 

I denne beretning skal jeg på bestyrelsens vegne gøre en kort status på resultaterne i det forgangne år og 

også skitsere nogle af udfordringerne, som vi ser dem på nuværende tidspunkt. På resultatsiden skal jeg – 

foruden formandskabet – kort omtale de områder, som tidligere beretninger har udpeget som værende af 

særlig betydning, dvs. EUROPEA-Danmarks synlighed udadtil, vores deltagelse i projekter samt vores sam-

arbejde i EUROPEA-International. 

Dansk formandskab 2012 
I første halvår af 2012 var Danmark formand for EUROPEA-International og i dén forbindelse forberedte og 

afviklede vi EUROPEA-International’s halvårsmøde i dagene 12.-16. juni med Jordbrugets UddannelsesCen-

ter Århus som vært for arrangementet. Der var lagt et program med fokus på innovation og entreprenør-

skab i de grønne uddannelser, og der var yderligere afsat tid til et møde for EUROPEA’s nationale koordina-

torer og til sammenslutningens årlige generalforsamling. Hertil kom et antal ekskursioner af både faglig og 

kulturel art, ligesom mødet afvikledes i det smukkeste danske forsommervejr. Mere kan vist ingen forlange. 

Tilbagemeldingerne fra de ca. 60 deltagere har været helt entydige og meget positive: danskerne lykkedes 

med at lave et interessant og vedkommende program på et højt fagligt niveau. Organiseringen var effektiv 

og lydefri – uden at være snærende for den gode oplevelse. Og stemningen blandt deltagerne var både glad 

og fornøjet – men også seriøs og arbejdsom. 

Dét kan der være god grund til at takke os selv og hinanden for, så det være hermed gjort! 

På to punkter kom vi ikke hele vejen igennem i forhold til de danske målsætninger for halvårsmødet. Ambi-

tionen om at benytte mødet til at skabe grundlag for en ny, fælleseuropæisk Leonardo-ansøgning i februar 

2013, lykkedes ikke. Og tidligt viste det sig også, at den 3-dages InnovationCamp for udenlandske elever, 

som vi havde på bedding til afvikling på Bygholm i tilslutning til mødet i Århus, måtte opgives pga. mang-

lende finansiering. 

Tanken om en fælleseuropæisk partnerskabs-ansøgning er siden blevet opgivet, men til gengæld er der 

fortsat liv i planen om en InnovationCamp i Danmark, som nu er annonceret til gennemførelse 26.-31. au-



 
 
 
gust på Bygholm. Der ligger stadig en udfordring i både at bemande og finde deltagere til campen, men 

indtil videre er der grund til optimisme. 

Forud for det danske formandskab var det også bestyrelsens håb, at denne event kunne tjene til at forøge 

EUROPEA-Danmarks synlighed i forhold til vores medlemsskoler. Hvorvidt dette håb blev indfriet står vel 

endnu hen i det uvisse. 

Mere synlighed 
Fornyelsen af vores hjemmeside på dens nye adresse: www.europea-denmark.eu har længe af bestyrelsen 

været anset som en af de meget vigtige opgaver i forhold til ønsket om at styrke foreningens synlighed. 

Desværre har det knebet med tid – og måske også med den tekniske indsigt – til for alvor at få løftet opga-

ven. Men netop nu er vi imidlertid nået dér til, at vi kan sige, at der i hvert fald er taget hul på opgaven for 

alvor. Hjemmesiden fremstår nu med en både dansk- og engelsksproget del, hvor man kan finde en betyde-

lig mængde organisatorisk information samt – på den engelsksprogede del – information om Danmark, det 

danske uddannelsessystem og de grønne erhvervsuddannelser. Hertil kommer kontaktinformation på vores 

medlemsskoler, så de kan findes af europæiske skoler, der måtte lede efter en dansk projektpartner, samt 

et par nyhedssider på begge sprog. 

Med dette som det foreløbige resultat kunne målet for hjemmesiden i det kommende år være at udbygge 

informationen yderligere og – frem for alt – sørge for at der til stadighed sker noget på siden, så den altid er 

et besøg værd både for vore medlemsskoler og for vore udenlandske partnere. 

I forlængelse af vores ønske om at skabe mere synlighed deltog formanden i en workshop på Landbrugs-

skolen Sjælland d. 30. august som en del af skolernes årsmøde. Workshoppen var tilrettelagt i samarbejde 

med Jens Jokumsen fra RTS-Vilvorde og gennemførtes to gange, hver gang med ca. 25 deltagere. Vi for-

nemmede en oprigtig interesse i foreningens arbejde – men faktisk også en begrænset indsigt i, hvad vi går 

og laver, hvilket bør kalde på et initiativ fra bestyrelsen. 

Til bestræbelserne på at få bedre og mere kontinuerlig kontakt til medlemsskolerne må også henregnes det 

nyhedsbrev, som så dagens lys i marts måned. Heri er bestyrelsens ønske om, at hver medlemsskole udpe-

ger en EUROPEA-kontaktperson gentaget, ligesom vi har opfordret skolerne til at indsende en kort præsen-

tationstekst og et logo, som vi kan bruge i medlemslisterne på vores hjemmeside. På disse punkter er vi dog 

endnu ikke nået i mål. 

I det forløbne år har bestyrelsen fortsat sine bestræbelser på at gøre EUROPEA-Danmark mere synlig også 

udenfor landets grænser, dvs. i form af en stærkere og mere markant dansk profil i vores europæiske para-

plyorganisation EUROPEA-International (www.europea.org). Foruden ved halvårsmødet i Aarhus, hvor der 

var ikke færre end 9 danske deltagere, har vi været repræsenteret med undertegnede ved efterårets halv-

årsmøde, som fandt sted i september i Zaragoza i Spanien. Til det kommende halvårsmøde, der afvikles i 

Wageningen i Holland d. 22.-26. april er der tilmeldt 2 danske deltagere. Endelig har jeg selv fortsat fornø-

jelsen af at beklæde posten som generalsekretær for EUROPEA-International for den igangværende treåri-

ge valgperiode 2011-2014. Netop varetagelsen af denne funktion giver et godt indblik i sammenslutningens 

arbejde, men gør det også ønskeligt med en mere talrig dansk deltagelse i halvårsmøderne. 

http://www.europea-denmark.eu/
http://www.europea.org/


 
 
 

Projekter 
Hvad det internationale projektarbejde angår, så har også 2012 været et godt år. Med EUROPEA-Danmark 

som projektleder er et nyt, 2-årigt Leonardo da Vinci-projekt, ANGIE – A New Generation in Education en ny 

generation i Education 2.0 – netop påbegyndt. I forlængelse af den såkaldte ECVET-proces har projektet til 

formål at udvikle metoder til fælles validering og anerkendelse af den læring, der sker, når vores er i praktik 

i udlandet. Fra bestyrelsen er det Ove Gejl Christensen, der trækker læsset som faglig projektleder, mens 

Flemming H. Madsen holder styr på de administrative forpligtelser og dokumentationskrav. Herudover er 

Annette Esbjerg Jensen indgået i projektet, sådan at vi nu skulle have de bedste betingelser for, at den dan-

ske deltagelse bliver udbytterigt for vore udenlandske partnere såvel som for vore medlemsskoler. 

Sikkert bør udbredelsen – eller dissemineringen – af projektresultaterne tillægges meget stor værdi, og 

man kan håbe, at vi i projektet vil have kræfter til at klare også dén udfordring. 

EUROPEA-International 
Om bestyrelsesarbejdet i EUROPEA-International skal jeg vanen tro medtage nogle få bemærkninger. 

Igennem næsten 1½ år har bestyrelsen arbejdet med tanker om, hvordan vi fastholder EUROPEA-

International som et af de allerstørste skolenetværk på europæisk plan. Situationen her har mange ligheds-

punkter til det, vi kender fra vores egen forening. Det er vanskelighederne med at gøre de mere end 1.000 

grønne skoler synlige og løfte de mangeartede opgaver, som de 25 nationale EUROPEA’er hver især anser 

for de mest presserende. Det handler om at finde balancen mellem de meget store forskelle, der er i tilgan-

gen til samarbejdet, både når det gælder de ydre former og de konkrete resultater. Alle erkender, at en 

organisation med nu 25 medlemslande i en økonomisk krisetid er ulige meget sværere at bestyre end et 

løsere samarbejde af 12 lande, som det så ud ved EUROPEA’s grundlæggelse i 1993. 

Som man vil forstå, er der på mange måder tale om det berømte lange og seje træk – og det både når det 

gælder hjemmeside og intranet, konkurrenceaktiviteten, de mange projektforslag, den altid vanskelige 

økonomiske situation og – ikke mindst – afbalanceringen af ønsker og forventninger mellem nord, syd, øst 

og vest. 

I EUROPEA-International’s bestyrelsesarbejde har jeg selv deltaget i to møder siden sidste generalforsam-

ling, dels et forberedende møde i Paris i august forud for halvårsmødet i Spanien i september, og dels i et 

tilsvarende møde i Kraków, Polen, i marts som forberedelse til mødet i Holland senere på måneden. Møde-

omkostningerne er dækket af EUROPEA-International. 

Omkring EUROPEA-International’s fremtidige møder kan jeg oplyse følgende: efterårets halvårsmøde finder 

sted i Bergen, Norge, i dagene fra tirsdag d. 22. til lørdag d. 26. oktober 2013. Fokus bliver formentlig på det 

nye EU-program, ERASMUS for All, der fra nytår afløser Lifelong Learning Programme. Norge træder ind i 

formandsrotationen i stedet for Litauen, der ikke er medlem. I foråret 2014 gennemføres halvårsmødet i 

Østrig i et nært samarbejde mellem EUROPEA-Österreich og France EUROPEA, der løser opgaven i stedet 

for Grækenland, der heller ikke er aktiv. Fra efteråret 2014 overtager Italien formandskabet, hvor EUROPEA 

så igen skulle være på sikker grund. 



 
 
 

Afslutning 
EUROPEA-Danmark arbejder som bekendt for, at flest mulige af de udfordringer, som samfundet og myn-

dighedernes krav om øget internationalisering i uddannelsessektoren stiller, løses i samarbejde mellem 

skolerne. Et godt samarbejde omkring fx elevmobilitet eller lærerudveksling kan øge kvaliteten og nedbrin-

ge den enkelte medlemsskoles omkostninger på et område hvor de fleste skoler allerede har betalt eller 

fortsat betaler dyre lærepenge – simpelthen fordi flertallet af vores medlemsskoler ikke er store nok til at 

have én eller flere medarbejdere, som kan hellige sig det internationale arbejde fuldt og helt. 

Hvad er det vi kan bedre sammen end hver for sig? Hvad er det skolerne kan bruge EUROPEA til? 

Ja, vi kan hjælpe hinanden med at møde tidens udfordringer. Lige om lidt er det slut med EU’s Lifelong 

Learning Program, og der kommer et nyt for budgetperioden 2014-2020, som vi alle skal lære at arbejde 

med. Det europæiske ECVET-system er under implementering, men hvordan er det lige at vi gør det i prak-

sis? Internationaliseringsstyrelsen har ofte tilkendegivet, at man ønsker større samlede mobilitetsansøgnin-

ger – kan vi i EUROPEA-Danmark gøre noget på sådanne områder? 

For at understøtte samarbejdet mellem skolerne på sådanne og tilsvarende områder er det vigtigt, at be-

styrelsen holder et højt aktivitetsniveau indadtil som udadtil. Siden sidste generalforsamling har der derfor 

været afholdt 3 bestyrelsesmøder, nemlig: 

 16. maj 2012: konstituerende bestyrelsesmøde på Jordbrugets UddannelsesCenter 

 24. september 2012: ordinært bestyrelsesmøde på Videnscenter for Landbrug 

 4. december 2012: ordinært bestyrelsesmøde på Videnscenter for Landbrug 

Hertil kommer et antal ”bilaterale” møder mellem enkelte bestyrelsesmedlemmer vedr. forberedelsen af 

halvårsmødet i Danmark samt de tidligere omtalte møder vedr. ANGIE, der dels er foregået i Internationali-

seringsstyrelsen i København, dels i udlandet. 

Jeg vil gerne afslutte denne beretning med en tak til alle aktive for en god indsats i det forløbne år. Det 

gælder både bestyrelsen og alle andre, der har hjulpet os i det daglige arbejde. 

 

Aalborg, d. 3. april 2013 
Henrik Dethlefsen, formand 
 


