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Beretning 2019
Indledende sammendrag
Endnu et år er gået i EUROPEA Danmark. Et år præget af drift. Et år hvor der var mange lærere og
især elever afsted med støtte fra EUROPEA Danmark. Et år hvor vi fik afprøvet et nyt tiltag i form af
et medlemsmøde. Endeligt har det også været et år hvor vi desværre igen må konstatere at vi ikke
er nået i mål med alt hvad vi satte os for.
Hvis jeg kort skal fremhæve nogle positive resultater:
1) Vi ser ud til at få brugt alle midlerne i projekt JOERU (2017-19)
2) Vi har afholdt workshop med >50 deltager som led i ERASMUS projekt ”JOrdbrugslærere og
Elever Rejser Ud” (JOERU) ved årsmødet 23. august.
3) Vi har fået skabt en ny ERASMUS ansøgning (projekt EUropæisk Knowhow I Dansk grøn
erhvervsuddannelse; EUKID) der skal løb 2019-2021.
4) Vi har som noget nyt afholdt separat medlemsmøde med fagligt fokus
Hvis jeg kort skal fremhæve nogle forhold der påvirker os fremad er det:
1) Vores drift af ERASUS projekter stiller store krav til enkeltpersoner i bestyrelsen
2) Vi er (fortsat) udfordrede på at udfolde vores ambitioner om at gøre en forskel for
medlemmerne (ud over ERASMUS projekterne)

Kronologi og indhold
Siden generalforsamling i 2018 er der afholdt to bestyrelsesmøder á tre-fire timer med fysisk
fremmøde (april, november) og 6 virtuelle møder á 60-90 minutter via Skype (marts, maj, august,
september, oktober og januar). Endelig er der afholdt et kort møde lige forud for denne
generalforsamling. Møderne er som vanligt brugt på diskussion og beslutninger vdr. løbende sager
og nye initiativer. Jeg vælger at remse mødernes emner op for i grove træk, at illustrere hvad året
rummede, og hvad vi fandt vigtigt. Herunder kan nævnes:
- Deltagelse i Salon International l’agriculture, Paris, elevkonkurrence, kvægbedømmelse: To
elever fra Dalum + Niels Erik Jespersen
- Deltagelse i Agrolympics i Porto (Portugal), 30. august – 2. september, lærer+fire elever fra
Kalø Økologisk Landbrugsskole
- EUROPEA Danmarks deltagelse ved de internationale halvårsmøder
o Frankrig/UK. 2.-7. april, tema: AGROECOLOGY... FROM THE FIELD TO THE PLATE,
samt med valg af ny bestyrelse for EUROPEA International (Karolina og Niels Erik)
o Retz, Østrig, 24.-27. oktober, tema: “Quality in the learning process through sharing
experience and project results” (Anders og Karolina)
o LSF Güssing, Østrig, student workshop, 24.-27 oktober, to elever+Lærer fra Kold
College
- Aktivitet og kommunikation på sociale medier (facebook) og hjemmeside herunder
”country of the month”, EUORPEA Internationsal FB juli 2018,
- JOERU-workshop på skolernes årsmøde 23. august 2018 og øvrige indslag under årmødet
(pitch+konkurrence)
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Løbende orientering vdr. drift af ERASMUS projekt JOERU
Ny ERASMUS projekt ”EUKID” 2019-21
Persondataforordning
Diskussion af mulighed for Danmark som vært for Agrolympic 2019
Diskussion af prioritering af økonomi til foreningens aktiviteter

Succes med rejseaktivitet for vore medlemmer, støttet af EUROPEA Danmark
I 2018 har ekstraordinært mange lærere og elever været i udlandet på den ene eller anden aktivitet
støttet af EUROPEA Danmark.
Gennem projekt JOERU har vi haft 17 lærere og 12 elever ude i Europa. Endnu her i foråret 2019
afvikler en del lærere og elever rejseaktivitet støtte med JOERU-midler og det betyder at vi får
brugt hele bevillingen. Det er en meget vigtigt milepæl fordi fremtidige muligheder for at få
ERASMUS-støtte påvirkes af ”past performance”, altså af om man har vist at man kan få pengene
brugt til formålet.
Ud over de direkte ERASMUS-finansierede rejser har to elever og en lærer har fået støtte til at
deltage i elevkonkurrence i Paris. To elever og en lærer kom til workshop i Østrig, og fire elever og
en lærer fik rejsen betalt til Agrolympics i Portugal. Desuden har vi været repræsenteret ved begge
halvårsmøder i EUROPEA International, hver gang med to personer fra bestyrelsen. Samlet set har
bestyrelsen prioriteret flere midler end planlagt til at støtte disse rejser, men har løbende vurderet
at det er centralt i forhold til foreningens eksistensberettigelse. Elevers muligheder for at deltage i
arrangementer rundt i Europa har haft bestyrelsens allerhøjeste prioritet.
Alt i alt har mange rejst i forhold til de foregående år og især mht. JOERU har det kun kunnet lade
sig gøre fordi enkeltpersoner i bestyrelsen har ydet en stor indsats i fht. den tunge administration
af ERASMUS-midlerne. En stor tak til især Karolina, men også Florence og Majbrit (Gråsten, ikke pt.
medlem af bestyrelse) har hjulpet godt til.
Vellykkede aktiviteter
Igen i 2018 kan de mest vellykkede aktiviteter i høj grad knyttes op til vores engagement i
ERASMUS+ projekter (som omtalt ovenfor). Igen var JOERU-workshoppen ved årsmødet i august
med beretninger fra JORU rejser meget velbesøgt. JORU-rejser er nu ved at være kendt som en
attraktiv mulighed!
Som noget nyt inviterede vi vore medlemmer til separat medlemsmøde den 8. november på Byholm
Landbrugsskole. Her kunne man komme til frokost og derefter høre en række korte oplæg om de
forskellige muligheder for støtte til internationale aktiviteter. Selvom fremmødet ikke var så stort
som vi havde håbet, udtrykte deltagerne (heriblandt to forstandere) tilfredshed med mødets
indhold og forløb. Tak til de bestyrelsesmedlemmer der stillede op med indlæg!
Støtten til alle rejserne er kun mulig gennem de midler vi får direkte via ERASMUS-ansøgninger, og
de penge vi ”tjener” på administrationsbidraget derigennem. Derfor håber vi at en ny ERASMUS
ansøgning i perioden 2019-21 vil give os nye midler til flere JORU-rejser. Som noget nyt har vi søgt
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penge til at skoler kan invitere gæstelærere fra firmaer i Europa og vi har desuden søgt nogle
midler til fortsat at kunne støtte elever adgang til tre-ugers kursus ophold i en række lande.
Alt i alt vil jeg her tillade mig at konkludere at vi har formået at drive aktiviteter der fremmer den
sag som foreningen er sat i verden for: En lang række lærere og andre skoleansatte og elever
kommer ud i Europa og får styrket deres internationale kompetence. Jeg tror ikke vi skal
underkende den betydning det kan få at flere kommer afsted – og af at så mange flere skoler gør
brug af de muligheder vi skaber. Nogle steder supplerer vi skolernes egen aktiviteter, andre steder
skaber vi nye muligheder.

Gaver - og udfordrende opgaver.
Der er ingen tvivl om at man kan lære meget af at engagere sig aktivt i EUROPEA Danmarks
bestyrelse og i de aktiviteter som vi driver. Det giver f.eks. adgang til nationalt og internationalt
netværk og konkret erfaring med ERASMUS. Så selvom vi skylder tak til de skoledere der lader
medarbejdere deltage mener jeg også at vi leverer dygtigere og berigede folk tilbage. At en hel flok
skolelederne så i foråret 2018 tog på fælles studietur til Finland uden at tænke på at søge JORUrejsemidler illustrerer blot den udfordrende opgave, der kan ligge i at få brugt de gaver der findes!
Det illustrerer måske også den fortsatte – og udfordrende - opgave med at gøre medlemmerne godt
bekendte med de muligheder (og gaver) som EUROPEA Danmark tilvejebringer – og gøre det helt
ind på ledergangen.
Der skal ikke herske tvivl om at det kan være en udfordring at løse de opgaver der er. Alle kender
sikkert presset fra ”daglig drift” og det kan være svært at få lov til at prioritere internationalisering
fordi det er noget der kan ligne ”nice to have”. Men når man så oplever især elever – men også
lærere - der får en stor faglig og personlig oplevelse gennem en rejse til et sted i EUROPA bør det
minde det os om at international erfaring for rigtig mange faktisk er ”need to have”. Vi må ikke
reducere skolerne til daglig drift– nej, som forening skal vi skal løse opgaven med at skabe adgang
til de gaver der ligger i at møde den store verden.
Refleksion: Skaber vi værdi?
Efter et par år i stolen som formand for EUROPEA Danmark må jeg konstatere at der hvert år
åbenbart er mål og ambitioner som vi må udsætte eller endda måske afskrive. Uanset grunden til
når noget mislykkes kan det være forstyrrende for foreningens virke og ødelæggende for den
enkeltes lyst til at arbejde med opgaverne. Det ville dermed være ret alvorligt hvis vi ikke lykkedes
med noget også. Men det gør vi! Med ERASMUS-projekt JOERU når vi at ”pumpe ca. 70.000€ ud
gavn for til medlemmers internationalisering. Med støtte til elever der rejser til konkurrencer
skaber vi adgang til oplevelser der både kan være faglige men også fornøjelige kulturmøder for
elever.
Når det er sagt er det tydeligt at flere eksempler i 2018 illustrerer at vi fortsat har brug for at
udvikle os som et væsentligt forum for medlemmernes arbejde med internationalisering af
uddannelserne. Det har ikke været superlet at finde elever der ville til udlandet til konkurrence
eller kursus – kvit og frit. Vi forsøgte os med et medlemsmøde hvor kun ret få skoler (ud over
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betyrelsen) var med. Jeg ville faktisk ønske at vi måtte konstatere at vi ikke magtede at realisere
alle medlemmernes ønsker og ideer fremfor det vi har oplevet flere gange i 2018: At vi næsten
måtte opgive at realisere aktiviteter fordi medlemmerne end ikke svarede nej tak i fht. en given
aktivitet.
Det skal ikke forstås som en klagesang over medlemmerne – for kunden har altid ret. Og vi føler os
priviligerede over det faktum at faktisk alle skoler i Danmark med erhvervsuddannelse inden for de
”grønne erhvervsuddannelser” er medlem! Det er styrke og opbakning vi er super glade for! - men
som vi også føler os ansvarlig overfor og som vi blot gerne vil omsætte bedst muligt og til størst
muligt værdi for medlemmerne.
Derfor skal det forstås som en refleksion over den udfordring vi stadig har i at skabe de tilbud – og
kommunikere dem effektivt - som gør at medlemmerne bruger EUROPEA Danmark aktivt. Derfor
vil jeg afslutte beretningen med at opfordre alle medlemmer til at bruge foreningen, bede om noget,
foreslå noget, spørge om noget. Og jeg vil opfordre den kommende bestyrelse til at blive ved med at
søge kontakt med medlemmerne og skabe tilbud som de kan og vil bruge.
Den største værdi af EUROPEA Danmark skabes der hvor foreningen bidrager til det der er ”need to
have” for medlemmerne når det gælder internationalisering.

