Praktik i Norge
Tekst og foto: Rebecca Maria Tinggaard

For 3 år siden blev Marianne
Frøjk Laursen (31) bogstaveligt
talt tvunget i knæ, da hun ved
en arbejdsulykke pådrog sig en
alvorlig knæskade. Marianne
var derfor nødsaget til at vælge
slagterfaget fra og starte på
noget nyt.

I dag er den 31-årige
skibonit i fuld gang med
uddannelsen til proces...efter prak- teknolog.
Under interviewet er
tikken er jeg Marianne hjemme i
i forbindelse
da 100% sik- Danmark
med påsken inden hun
ker på jeg har atter drager tilbage til
i Norge.
valgt rigtigt praktikpladsen
Og, hun glæder sig til
at komme tilbage. Virksomheden ligger kun 60
km fra den by, hvor hun boede som barn. (Som
3-årig flyttede Marianne sammen med sin mor,
far og søskende til Norge, hvor de boede i 10 år.
Marianne taler derfor flydende Norsk).

Internettet er en fantastisk ting
Til spørgsmålet om, hvordan Marianne fandt
virksomheden, svarer hun: Jeg googlede simpelthen fødevarevirksomheder i Norge og efter
en personlig mail og ansøgning til virksomheden,
Leiv Vidar, fik jeg på 24 timer en praktikplads.
Selvfølgelig er det svært at undvære familien, de elskede hunde, hesten og ikke mindst
kæresten, men opgaverne i praktikken opvejer
det (næsten).

Og, internettet er en fantastisk ting, fortæller
Marianne om måden hun kompenserer for
savnet til familie og venner hjemme i Skive.

Arbejdsopgaverne i praktikken
Marianne er uden tvivl rigtig glad for arbejdsområderne på uddannelsen og i praktikken har
man fra studiet en fornemmelse af arbejdet som
procesteknolog, og efter praktikken er jeg da 100
% sikker på jeg har valgt rigtigt, siger Marianne
og fortsætter, praktikperioden måtte gerne være
længere.
En af Mariannes store opgaver har bl.a. været at
observere svind-processen i pølseproduktionen
efter at røgeriet er gået fra flis til flydende røg.
Passionen ligger helt tydeligt i produktudvikling,
som Marianne netop arbejder med i praktikken.

Forberedelserne til
Norge-praktikken
Inden Marianne tog af sted, skulle der ikke
mindst være styr på det økonomiske. Marianne
søgte penge hos Erasmus-fonden, der nu støtter
hende med 300 Euro om måneden. Så med

revalideringen og støtten fra fonden løber det
helt lige rundt.

Godt modtaget
Det har i den grad overrasket Marianne, hvor
godt hun er blevet
modtaget i Norge. Efter
hun fik sin praktikplads, fandt Leiv Vidar
Jeg er ikke
en lejlighed til hende,
‘bare’ en
vel at mærke møbleret.
på hendes første
praktikant, Og
dag i praktikken,
de ser mig
kom markedschefen
hentede hende.
som ligevær- og
Jeg er blevet taget så
godt imod, fortæller
dig
Marianne om praktikken – Jeg er ikke ’bare’ en praktikant, de ser mig
som ligeværdig.

Husk netværkskabel
Der er mange ting, der skal være på plads inden
man tager i praktik i udlandet. Og, skulle Marianne af sted igen ville hun sikre sig 2 ting:
1. at der er udenlandstelefoni på mobilen og
2. at hun har et netværkskabel med til den bærbare, in case, der ikke er trådløst netværk det
nye sted. To råd hun hermed har givet videre til
andre, der er på vej i praktik i udlandet.

