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Beretning 2020
Et aktivt år er gået
2019 har været et aktivt år i EUROPEA Danmark. Aktiviteten er
i høj grad kommet til udtryk gennem de mange, vi har kunnet
støtte i at rejse ud til læring og oplevelser i Europa. Det gælder
økonomisk støtte fra vores ERASMUS-projekter til
læringsophold i Europa for både elever og lærere. Desuden har
vi af egne midler støttet danske deltagere ved begge
internationale EUROPEA halvårsmøder (hhv. Rumænien og
Finland). Endelig har vi af egne midler også støttet danske elevhold til internationale elevkonkurrencer i hhv. Frankrig, Polen
og Estland ved at betale deres rejse.
Organisatorisk har bestyrelsen været samlet fem gange á 1½
time via Skype og to gange á 4 timer ved fysiske møder. Mellem
møderne har der været arbejdet med især administration af
ERASMUS-projekterne. Der er meget administration og
papirarbejde forbundet med ERASMUS-midler. Det gælder både
når de enkelt aktiviteter skal afvikles, når et udløbet projekt
skal afrapporteres, og et nyt ansøges. Vi skylder de personer
både indenfor og udenfor bestyrelsen, som påtager sig arbejdet
en stor tak. Vi har besluttet, at udbetale en god del af det tilskud
til administration som følger med ERASMUS-projekterne som
kompensation til de skoler, der lader medarbejdere bruge tid
på ansøgning, drift og afrapportering af EUROPEA Danmarks
ERASMUS-projekter.
I bestyrelsen har vi også lavet – og udbredt – nye produktblade
med information til medlemmerne om de aktiviteter, vi kan
støtte. På skolernes årsmøde var vi (igen) meget synlige og
gennemførte en velbesøgt workshop. Et planlagt medlemsmøde
i efteråret med fokus på ”Skolers strategi for internationalisering” blev desværre aflyst, men er gennemført i lidt ændret
form her lige forud for generalforsamlingen.

I 2019 har vi……..












ansøgt og fået et nyt ERASMUS+
projekt (EUKID 2019-21) med ca.
475.000 kr. til aktivitet
afrapporteret det tidligere
ERASMUS+-projekt JOERU, med i
alt ca. 310.000 kr. brugt til
aktivitet.
haft danske deltagere ved begge
internationale halvårsmøder. Tre
i Rumænien i april og fire i
Finland i september.
støttet læringsrejser ud i Europa
for 8 grupper med i alt 16 ansatte
med midler fra vore ERASMUS+
projekter (JOERU og EUKID)
støttet 8 elevers praktik i Europa
med midler fra ERASMUS+
projekt JOERU
støttet tre hold til
elevkonkurrencer i hhv. Frankrig,
Polen og Estland
gennemført velbesøgt workshop
ved skolernes årsmøde
skabt og spredt nye
informationsmaterialer om vores
aktiviteter

Foreningen har i 2019 haft 18 skoler som medlem, hvilket stadig svarer til alle steder, der udbyder
erhvervsuddannelser til landbrug, havebrug, gartneri og anlæg samt skovbrug. Agroskolen i
Hammerum er nu formelt en del af Herningsholm Erhvervsskole, men har valgt at fortsætte deres
medlemskab – det er vi glade for. Uddannelsescenter Holstebro har meddelt, at de efter årets
generalforsamling ikke længere ønsker at være medlem, fordi de ophører med udbud af relevante
uddannelser. Vi takker for de mange år, hvor Uddannelsescenter Holstebro har bakket op om
EUROPEA Danmark.
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Værdi og synlighed
Gennem året har bestyrelsen således forsøgt efter bedste evne, at forfølge et mål om at skabe værdi
for medlemmerne og gøre foreningen synlig. Det sker nationalt, hvor vi skaber flere kræfter ved at
samarbejde. Alene gennem det seneste ERASMUS-projekt kommer vi i løbet af 2019-21 til at sende
knap 475.000 kr. ud til internationale aktiviteter for ansatte og elever på medlemsskolerne! Vi kan
mærke, at det er tilbud, som har opmærksomhed blandt medlemmerne nu – ”money talks”.
ERASMUS-projekterne styrker samtidig foreningens økonomi, så vi kan sende elever ud i Europa
hvor de får faglige, kulturelle og sociale oplevelser. Bestyrelsen prioriterer det højt at kunne støtte
elevers deltagelse i internationale konkurrencer og workshops. Det er ikke de mange, der kommer
afsted til de tilbud. Men hver gang er det en stor oplevelse for unge mennesker at komme ud og
møde andre unge, opleve en anden kultur og måske endda dyste på viden og praktisk færdighed
inden for landbrug, havebrug eller skovbrug. Og hver gang er det en mulighed for elevernes skole at
skabe synlighed omkring det internationale.
Vi skaber også værdi og synlighed for medlemmerne, når vi støtter danske deltagere til de
internationale halvårsmøder. Jævnfør vedtægterne er et af EUROPEA Danmarks formål at
repræsentere Danmark i EUROPEA International. Men hvori består værdien, kan man spørge? Tja,
det afhænger nok den tilgang, man har til netværk. Halvårsmøderne er en god indgang til det store
europæiske netværk, som EUROPEA jo primært er. Et kæmpe internationalt netværk hvor aktive
deltagere skaber muligheder for hinanden på tværs af Europa. Med netværk er det oftest sådan, at
muligheden for et udbytte begynder med, at man gør sig klart, hvad man kan bidrage med. Derfor
forsøger repræsentanter for bestyrelsen at deltage på en måde, hvor vi agerer aktivt og seriøst, så
EUROPEA Danmark derved kendes som en attraktiv partner for fremtidige muligheder. Får man
som deltager noget ud af de internationale halvårsmøder – og gør den skole der betaler en
deltagers arbejdstid? Igen afhænger det af, om man gør sig klart, hvad man kan bidrage med – men
det er også vigtigt, at vide hvad man søger.
Udbytte og strategi
Hvis man som ansat eller som skole vil have noget ud af det netværk som EUROPEA er både i
Danmark og internationalt, kalder det på strategi for internationalisering. Det er derfor, at
bestyrelsen i 2019 har haft skolernes strategier for internationalisering i kikkerten. Set i bakspejlet
kom vi ikke helt så vidt, som vi gerne ville. Det er nu op til den nye bestyrelse at vælge, om der skal
arbejdes videre med det – og i så fald hvordan.
Derfor slutter årets beretning også med en stærk opfordring til netværkets medlemmerne om
dialog: Vi har brug for at høre fra jer, både om det I kan bidrage med, men især det I søger i jeres
arbejde med internationalisering af de grønne erhvervsuddannelser i Danmark. Det er vigtigt, for at
vi kan skabe værdi af EUROPEA som netværk. Bestyrelsen er konstant åben for jeres ideer og behov
og ønsker at arbejde med det, der giver værdi for jer. Den eneste strategi, der med rimelig
sikkerhed ikke giver udbytte som medlem af EUROPEA, er at forholde sig passiv.
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