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Beretning for året 2020. 
Af formand Anders Højlund Nielsen, Bygholm Landbrugsskole 
 
Et unormalt år er gået 
EUROPEA Danmark har som alle andre i Danmark – ja i hele 
verden – været påvirket af corona-pandemien i 2020. I arbejdet 
med internationalisering er rejseforbud en særlig hindring, 
selvom internationalisering godt kan foregå på hjemmebane! 
Det har mange talt om i de senere år – nu har vi selv og en del 
flere også været tvunget til at forsøge os med det. Selvom 
mange internationale aktiviteter er sat på pause, har året vist, 
at der kan skabes nye muligheder, selv når verden lukker sig.  
 
Vidensdeling  
Som erstatning for det aflyste årsmøde – og vores workshop 
der – arrangerede bestyrelsen fem online seminarer á 45-60 
minutter den 19. august om aktuelle emner inden for 
internationalisering af vore uddannelser. Samlet set deltog i alt 
20 personer fra 12 skoler og to organisationer (L&F, T2F) i 
Danmark. Et af seminarene (om det nye ERASMUS-program) 
var åbent for internationale deltagere og annonceret via 
Europea International. Her deltog 7 personer fra 7 lande ud 
over de 10 danskere, der havde valgt det emne. Bestyrelsen kan 
se, at sådan et online møde involverer vore medlemmer mindst 
lige så bredt og mangfoldigt som den traditionelle workshop 
ved årsmødet. Ud fra erfaringerne anbefaler bestyrelsen at 
fortsætte den type aktivitet for at styrke kontakten med 
medlemmer og skabe værdi.  
 
To fra bestyrelsen var desuden involverede som oplægsholdere 
den 7. og 8. oktober ved tilsvarende online seminarer, som 
Europea International arrangerede til erstatning for det aflyste 
halvårsmøde i Tyskland. Også her var indtrykket, at online-
formatet giver adgang til at møde andre end de, der plejer at 
rejse til halvårsmøderne – apropos det med at finde nye 
muligheder, selv når verden lukker sig.  
 
Kommunikation 
Medlemmer af bestyrelsen har skabt indhold til tre SoMe-kampagneuger i regi af EUROPEA 
International Editorial Group (EG). EG kæmper for liv i fortællingen om Europea via 
nyhedskampagner på Europea Internationals hjemmeside, facebook og instagram. Vi har leveret 
korte artikler/historier om projekter og aktiviteter på medlemsskoler i Danmark i ugerne 4, 14 og 
39 i 2020. Bestyrelsen prioriterer opbakningen til EG højt, og vi opfordrer alle danske 
medlemsskoler til at bruge EG som en kanal til let at skabe omtale af projekter og aktiviteter. 

I 2020 har vi…… 

 
 Trods corona (!) fået gang i at 

bruge midler fra vores 
ERASMUS+ projekt (EUKID 2019-
21) hvor der er ca. 475.000 kr. til 
aktivitet: 
o to lærere rejste i England 
o en gæstelærer fra Frankrig og 

to fra Italien har undervist på 
Kalø Økologisk Landbrugs-
skole hhv. Kold College  

o 7 elever har været i praktik i 
Island, Tyskland, Sverige og 
Spanien i en til seks måneder 

 skabt international omtale af 
projekter og aktiviteter på 
danske skoler via tre Europea 
International SoMe-
kampagneuger med fokus på 
Danmark. 

 udviklet og gennemført et online 
medlemsmøde til erstatning for 
vores workshop ved skolernes 
årsmøde 

 bidraget med faglige oplæg ved 
online-udgaven af det 
internationale halvårsmøder i 
oktober 

 Skabt en internationaliserings-
strategi og søgt ERASMUS-
akkreditering  
 



 

 
 

Vi forsøger også løbende at skabe liv på Europea Danmarks egne profiler på Facebook og 
Instagram. Hjemmesiden www.europea.dk har i 2020 været under teknisk opdatering, et arbejde 
der desværre ikke er afsluttet. 
 
International aktivitet 
Der var engang hvor man frit kunne rejse ud i Europa og søge viden og inspiration. Det lyder 
næsten som et eventyr fra dengang ruder konge var knægt – men det skete for mindre end tolv 
måneder siden! Midler fra vores ERASMUS-projekt ”EUKID” nåede at støtte to læreres JORU-rejse i 
januar og tre internationale gæstelæreres bidrag til undervisning på Kalø Økologisk 
Landbrugsskole hhv. Kold College i begyndelsen af marts. Da nedlukningen ramte i marts måtte to 
hold á to lærere fra Bygholm akut aflyse JORU-rejser til Holland – men midler fra ERASMUS projekt 
EUKID holdt skolen økonomisk skadesløs på grund af force majeure. En elev fra Gråsten fik 
tilsvarende sit tre ugers klovkursus i Belgien aflyst og udgifterne dækket. Andre JORU-rejser kunne 
aflyses/udsættes uden økonomisk tab og gennemføres forhåbentlig i 2021. Syv elever har fået 
støtte til at gennemføre fra en til seks måneders praktik i Island, Tyskland, Sverige og Spanien. De 
har rejst primært hen over sommeren og frem til nytår.  
 
Det bliver en meget højt prioriteret opgave at få sat gang i JORU-rejserne, brugen af internationale 
gæstelærere og støtte til elev-kurser og praktikophold i Europa, så snart verden åbner igen. 
Bestyrelsen opfordrer meget kraftigt til, at alle medlemsskoler husker de mange penge, vi har 
liggende i ERASMUS projekt EUKID. Projektet er forlænget med et år til juni 2022. Det gælder især 
de 10 skoler, der er med i konsortiet bag projektet, men alle medlemsskoler kan optages i 
konsortiet, hvis de ønsker det. Vi er meget interesserede i at høre fra alle, der kan bruge støtte til 
enten elever eller ansatte. Vi er åbne for at imødekomme alt hvad Styrelsen ellers vil godkende! På 
det her felt må vi gå langt, for at genopdage mulighederne nu hvor verden har været så lukket. 
 
Organisatorisk 
Organisatorisk har bestyrelsen været samlet seks gange via Teams. Det inkluderer online udgaver 
at de to ”fysiske” møder vi normalt har forår hhv. efterår. Beslutningen i 2019 om hyppigere korte 
virtuelle møder kom os her til gavn – vi var nogenlunde vant til at arbejde online da nedlukningen 
ramte. Mellem møderne har der været arbejdet med forskellige opgaver som typisk løses i ”ad hoc” 
udvalg eller via individuel engagement. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget i årets løb. 
 
En særlig opgave i 2020 har været at søge ERASMUS-akkreditering. Det er en ordning, der erstatter 
et tidligere såkaldt ERASMUS-charter, og et krav hvis vi fremover vil søge ERASMUS-midler på 
vegne af et konsortium. Fordelen er, at man kan søge ERASMUS-midler til læringsophold i udlandet 
på enklere vilkår. Bestyrelsen besluttede for længe siden, at søge charter så snart vi opfyldt 
vilkårene (tidligst 2021/22). Den nye ERASMUS-akkreditering kunne vi søge i 2020 – og med lidt 
assistance fra tidligere formand Henrik Dethlefsen, udnyttede vi den mulighed der pludselig var 
opstået. Vi forventer positivt svar på ansøgningen i februar 2021. Som led i ansøgningen blev der 
formuleret en internationaliseringsstrategi for Europea Danmark. Bestyrelsen forventer at udvikle 
den fremover og bruge den som grundlag for prioritering af bestyrelsens arbejde.  
 
Bestyrelsen har også i 2020 arbejdet for at skabe en model for en dansk pilot-udgave af Agro 
Challenge (tidl. kaldet AgrOlympics) – en slags ”Skills” for landbrugselever med fokus på action og 
samarbejde. Det er en konkurrence, der har været afholdt i internationalt format siden 2015, også 
med danske elever som deltagere flere gange. Der er nu lavet et konkret forslag, som skal finde 
opbakning blandt 5-6 skoler for at kunne realiseres. Dette arbejde fortsætter i 2021. 
 
Til slut vil jeg sende en stærk opfordring til foreningens medlemmerne om dialog: Vi har brug for at 
høre fra jer, især om de muligheder I har brug for i jeres arbejde med internationalisering af de 
grønne erhvervsuddannelser i Danmark. Internationalisering i form af rejser til udlandet har været 
lukket ned – men kommer i gang igen. En lukket verden har lært os nye måder at samarbejde 
internationalt. Se muligheder sammen med os, brug os til at skabe nye muligheder - og brug de 
muligheder vi allerede har skabt. 
 

http://www.europea.dk/

