
Praktik i Island – mit kolde eventyr.  
 
Jeg valgte på mit tredje år på læreseminariet at tage til Island i min første 

praktikperiode, og det har jeg bestemt ikke fortrudt.  

Inden vi skulle af sted, skulle der søges om legat fra Nordplus, kontakte den 

islandske skole og findes logi til turen. Alt dette fik vi hjælp til på det 

internationale kontor af Gabriella Dahm, som har været en stor hjælp hele vejen 

igennem. Selve praktikperiode varede, som herhjemme, tre uger. Hvis det havde 

været muligt at få flere uger deroppe, så havde jeg helt klart gjort dette. Vi var tre 

studerende, der var i praktik deroppe. 

Vi valgte alle at tage derop en 

weekend før, praktikken startede, og 

allerede på vores anden dag i Island 

var vi ude at se hvaler, en helt 

fantastisk oplevelse.  

Mandag morgen mødte vi så 

ind på vores skoler. Vi fik 

praktikpladser på tre 

forskellige skoler i Akureyri, 

som på trods af at være den 

anden største by i Island 

stadig er meget lille. Første dag fik jeg en rundvisning, mødte personalet og 

observerede i nogle få timer. De var utrolig imødekommende, men selvom de har 

dansk i udskolingen i Island, er de ikke meget for at snakke dansk, så 

kommunikationen foregik for det meste på engelsk.  

I min praktikperiode i Island lærte jeg, hvad det vil sige at stå på egne ben, da jeg 

var alene på praktikskolen. Derfor skulle jeg stå for planlægningen af 

undervisningen selv, samt selv lære at åbne mig op og være lige så 

imødekommende over for mine islandske kollegaer, som de var over mig.  



Vi brugte vores weekender på oplevelser. Det er nemt at leje en bil og køre rundt 

i området. Man skal blot være 

opmærksom på vejret og 

vejene. Hvis man overvejer at 

tage sin praktik i Akureyri, så 

er området Myvatn et område, 

man ikke må gå glip af. Dette 

sted er et af de flotteste og 

mystiske steder, jeg 

nogensinde har set. Jeg kan 

klart anbefale, at man tager sin 

praktik i Island, da det er 

lærerigt og ikke 

mindst en oplevelse 

værd!  

 

 
  


