Praktik i udlandet

Pingviner, havfugle, oddere og sæler i England

Mit navn er Sabrina Miller, og jeg er i gang med dyrepasseruddannelsen på HANSENBERG Organia, fordi
jeg gerne vil arbejde med dyr i et zoologisk anlæg eller
rehabilitering.
Da det er svært at finde en elevplads i Danmark, er det
en god ide at kaste sig over udlandet, hvor der er større
muligheder. Det har jeg valgt at gøre op til flere gange.

Jeg har lige haft endnu en meget spændende oplevelse
i England. Jeg har arbejdet i Living Coasts Zoo, som
ligger i den lille havneby Torquay og er meget kendt for
pingviner. Ud over pingviner har de også mange havfugle, oddere, sæler og deres eget akvarium. Her var jeg 3
måneder.

Fugle og mindre pattedyr i England
Min første oplevelse med dyr i et zoologisk anlæg var
i England. Stedet hedder Beale Park og ligger i byen
Reading. Her havde de bl.a. masser af fugle og mindre
pattedyr. Men jeg var lidt nervøs, da det var min første
tur til udlandet – alene uden mine forældre. Jeg var dog
ikke helt alene, da skolen valgte at sende 2 fra klassen
afsted. Vi boede på dobbeltværelse på et Bed & Breakfast i byen Goring, ikke så langt fra hvor vi skulle arbejde. Det tog ca. 15 minutter i bil, og vi blev kørt derop og
tilbage igen af dyrepasserne i Beale Park.

Fugle, delfiner og søløver i Spanien
I Spanien hed mit praktiksted Loro Parque – det ligger i
byen Puerto de la Cruz på Tenerife. Her kom jeg både til
at arbejde med fugle, delfiner og søløver.
Mens jeg arbejdede der, boede jeg i en lille lejlighed
kun 20 minutters gåtur fra Loro Parque. Det var meget
rarere at kunne gå frem og tilbage fra arbejde end fx
at skulle rejse med bus eller tog. I min fritid brugte jeg
tiden på at lære byen at kende. Jeg fik blandt andet
oplevet forskellige seværdigheder, da Tenerife er et
meget kendt og populært turistområde. Man kan endda
tage ud at kigge på hvaler i naturen. Jeg så blandt andet
mange forskellige delfinarter.
Da det var Spanien, lærte jeg meget om spansk kultur
og selvfølgelig også sprog. Jeg synes, spansk er en flot
måde at tale og udtrykke sig på. Spanierne er flinke og
åbne over for hinanden – det er også noget af det, man
lærer ved at tage til udlandet.
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De 2 første uger kom jeg til at savne familie, venner og
dyr herhjemme i Danmark meget. Det var også første
gang, jeg rejste til udlandet, uden nogen fra min klasse
på HANSENBERG var med.
Jeg boede sammen med studerende fra hele verden,
som var kommet til England for at lære engelsk. Nogle
af dem kom jeg til at gå en del i byen med – det var
sådan, jeg lærte flere folk at kende. Det tror jeg ikke, jeg
var kommet til, hvis jeg havde boet helt for mig selv.
Mens jeg arbejdede med dyrene i Living Coasts, søgte
jeg også andre steder i England, hvor jeg kunne komme
i praktik og arbejde med dyr i en længere periode, fordi
jeg skulle have omkring 9 måneders praktik for at starte
på 2. hovedforløb.

første oplevelse i England, jeg fik dækket det meste af
transport, ophold, forsikringer osv.
Heldigvis får vi nu støtte fra AUB, som dækker flybilletter og 1.800 kr. hver måned til opholdet. Det kan være
svært at klare sig økonomisk, da man skal betale det
meste selv.
Men jeg vil sige, at det er rigtig godt at rejse til udlandet. Man lærer en masse nye mennesker at kende, og
man lærer om landets kultur og sprog.
Man lærer også at planlægge og være mere selvstændig.
Det er sådan, man oplever og bliver klogere på forskellige ting. Det er også på denne måde, du kan sammenligne lande. Der skal en del mod til, og man bliver nødt
til at presse sig selv for at komme videre, ellers vil man
aldrig komme til at opleve noget.

Sabrina Diandian Miller

Jeg søgte om 6 måneders praktik hos Colchester Zoo,
som ligger i Colchester nær London.
Jeg blev indkaldt til interview og tog derop i august. Da
jeg arbejdede helt nede i det sydvestlige England, tog
det 6-7 timer med offentlig transport. Men jeg tænkte,
at det ville være det værd, hvis jeg fik pladsen. Desuden
ville det også være en god udfordring, da jeg ikke havde
været til interview før. Det endte med, at jeg fik de 6
måneders praktik, som jeg havde søgt om. Ud over det
ved jeg nu også, hvad man bliver spurgt om til interview, og hvordan det foregår. Jeg fik at vide, at jeg var
meget, meget organiseret, og at min ansøgning og mit
CV var utrolig imponerende.
De 2 sidste gange jeg har været i praktik i udlandet, har
jeg selv skullet betale mit ophold. Det var kun til min
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