Tag din uddannelse eller praktik i udlandet
På GribVerden.dk finder du alle de oplysninger, du har brug for.
I gamle dage - og det er ikke længe siden - så folks arbejdsliv og valg af uddannelse meget anderledes ud. Hvis far var
smed, blev sønnen som regel også smed og købte siden et hus på hjemegnen.
I dag ser verden meget anderledes ud. Globalisering, digitalisering, teknologisk udvikling og et tæt samarbejde
mellem mange lande på mange fronter har skabt helt andre muligheder for unge mennesker, der skal vælge
uddannelse og levevej.
Der er et hav af spændende uddannelser og arbejdsmuligheder, og det er på ingen måde begrænset til kun at være i
Danmark. Udlandet byder på mange forskellige muligheder, der er inden for rækkevidde af de langt de fleste. Men
mange er ikke klar over, hvor realistisk det faktisk er at finde en praktikplads eller tage sin uddannelse helt eller
delvist uden for landets grænser, hvis man er villig til at lave lidt fodarbejde.
Det har Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med EU-programmet Eurodesk i årevis forsøgt at rode
bod på med hjemmesiden GribVerden.dk. Her er samlet alle de centrale informationer og mulige løsninger på de
praktiske udfordringer, der er forbundet med at tage skridtet til et spændende udlandsophold.
Hvor vil du gerne hen? Norden? Europa? Australien? New Zealand? Canada? Kina? Japan? Afrika? USA? Sydamerika?
Der er utallige muligheder. Og der er en hel del praktiske udfordringer angående bolig, SU, andre stipendier og
støttemuligheder, forsikringer, visum og opholdstilladelser, skatteforhold osv.
Meget får du svar på via GribVerden.dk og sidder du stadig med ubesvarede spørgsmål, så gå ind på Grib Verdens
Facebook-profil. Her kan du få svar på alle spørgsmål ved at spørge eksperterne på Grib Verden eller andre unge og
studerende, der har været af sted eller er i fuld gang med planlægningen.
På Grib Verdens YouTube-kanal finder du også mange informationer og spændende beretninger og erfaringer fra
praktikanter og studerende, der tog springet.
For eksempel Eva’s praktik som kok i Toscana i Italien. Magnus i lære som snedker i Canada. Merkantileleverne på
skole- og praktikophold i London. Rasmus, der tog en hel kandidatuddannelse på Fudan Unversity i Kina. Nelli og
Rasmus, der tog på to ugers sommerskole i Tanzania. Og mange andre.
Hvis du vælger at sigte mod udlandet som en del af din uddannelse er det ikke blot spændende og lærerige
oplevelser, der venter dig - det er også en investering i din fremtid. En omfattende undersøgelse i Europa har vist, at
64 pct. af arbejdsgiverne lægger stor vægt på international erfaring.
Tag springet. Start med at besøge GribVerden.dk og YouTube-kanalen og bliv inspireret og motiveret til det, der kan
blive dit livs største oplevelse.
Du kan læse mere om Grib Verden og Eurodesk-siden på Uddannelses-og Forskningsministeriets hjemmeside.
FAKTABOKS:
Udlandsophold er muligt for erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, grundskole eller
ungdomsuddannelser. Der er også mange muligheder for frivilligt arbejde i udlandet. Få mere at vide på
GribVerden.dk.
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