
                                                                                            

 

 

Brug for faglig inspiration? 

… pædagogiske input? 

… internationalt udblik? 

 

 

 

Så deltag i: 

ERASMUS+ projektet 

 

Jordbrugslærere 

Rejser Ud 
2015-2017 

 

 

Koordineret af 

 

  



                                                                                            

 

Hvad er JORU – Jordbrugslærere Rejser Ud? 

JORU er et ERASMUS+ projekt iværksat af EUROPEA-

Danmark i foråret 2015. Gennem projektet kan vi i skoleårene 

2015/16 og 2016/17 udsende i alt 36 jordbrugslærere på 1-uges 

studieophold i udlandet.  

Lærerne rejser i mindre grupper 

à 2-3 deltagere, og der er 9 rej-

semål at vælge imellem: Estland, 

Finland, Holland, Irland, Polen, 

Rumænien, Spanien, Tjekkiet og 

Østrig. 

EUROPEA-Danmark støtter hver enkelt deltager med et rejse-

legat på 8.000 – 10.000 kr. (afhængigt af rejseland). En rejse 

varer typisk 6-7 dage inkl. rejsedage, og har 5 dages program. 

Tidsforbruget og udgifter ud over hvad legatet kan dække af-

taler hver deltager med sin hjemmeskole. 

I projektet deltager 14 af EUROPEA-Danmark’s 19 medlemssko-

ler, nemlig: AgriCollege Aalborg, Agroskolen Hammerum, As-

mildkloster, Bygholm, CELF, Dalum, Grindsted, Gråsten, Jord-

brugets Uddannelsescenter Århus, Kalø Økologiske, Kold, Morsø, 

Roskilde Tekniske Skole og Selandia. 

 

Følg JORU på EUROPEA-Danmarks hjemmeside: 

http://dk.europea.org/projects/joru-jordbrugslaerere-rejser-

ud/  

http://dk.europea.org/projects/joru-jordbrugslaerere-rejser-ud/
http://dk.europea.org/projects/joru-jordbrugslaerere-rejser-ud/


                                                                                            

 

Hvad er der i JORU for dig – og for din skole? 

JORU fokuserer på kompetenceudvikling, internationalisering og 

samarbejde mellem skolerne om de internationale udfordringer: 

 Du og din skole får udvidet jeres internationale netværk 

 Du og dine rejsepartnere forøger jeres internationale kom-

petencer 

 Du får inspiration og et nyt perspektiv på din egen praksis, 

hverdag og virkelighed 

 

Hvorfor rejse ud? 

Som deltager i JORU skal du have et klart læringsmål – og du 

skal være villig til at dele dit rejseudbytte med jordbrugslære-

re både på egen og på kollegaskoler. Deltagerne har stor frihed i 

formuleringen af læringsmål og kan trække hjælp fra projekt-

ledelsen. Eksempler temaer for læringsmål kan være: 

 Europæisk jordbrugs- og fødevareproduktion mellem stor-

skala industriproduktion og nicheproduktion af højværdi-

produkter 

 Pædagogiske udfordringer og pædagogiske løsninger i mø-

det med generation X, Y og Z 

 Samarbejde om internationale kurser/uddannelser og gen-

sidig anerkendelse gennem brug af ECVET 

Faglige udfordringer i aktuel jordbrugsundervisning 



                                                                                            

 

 

 

 

Sådan gør du, hvis du vil være med 

 Forbered dig grundigt! Find ud af, hvilke formål 

din rejse skal tjene og hvad du grundlæggende 

vil undersøge i udlandet.  

 Få din skoles accept. Find en rejsepartner eller 

to, fra en anden skole. 

 Kontakt JORU. Vi hjælper dig med lokale kon-

takter, rejseplan og bevilger dig et rejselegat. 

 Rejs ud i 7 dage. Vælg mellem 9 spændende 

lande. 

 Sammenfat jeres rejseudbytte i en illustreret 

artikel og præsentér den på næste årsmøde. 


