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FAGSTÆRKE NORGE
AF ANNE WELLING HVAS, DIAKONHØJSKOLEN, 6. SEMESTER
UDLANDSPRAKTIK I DET NATURSKØNNE OG FAGSTÆRKE NORGE!
I løbet af de sidste par måneder har jeg været i
udlandspraktik på et ungdomshjem i Norge, som
desværre sluttede før tid grundet corona. På trods
af den bratte afslutning, har denne udlandspraktik
været helt unik og utrolig lærerig for mig som
menneske og som studerende socialdiakon.
Selve kulturen i Norge minder meget om den
danske kultur, og alligevel har jeg set forskelle.
Jeg blev mødt af en kollegagruppe, der fungerede
utrolig godt, og de tog imod mig med åbne arme.

”Dertil mærkede jeg også en
anerkendende tilgang i form af at anerkende kollegaer for deres
tilstedeværelse, og generelt en dyb værdsættelse af hinanden”
Mine kollegaer var utrolig dygtige til at rose hinanden for deres arbejde, faglige kompetencer,
idéer og gåpåmod. Dertil mærkede jeg også en anerkendende tilgang i form af at anerkende
kollegaer for deres tilstedeværelse, og generelt en dyb værdsættelse af hinanden. At jeg kom ind i
denne kollegagruppe og oplevede dens styrke var meget lærerigt for mig. Jeg mærkede ligeledes
stor anerkendelse og ros fra mine kollegaer i min daglige gang på stedet.
Det kan sammenlignes lidt med emojien, hvor et par store hænder kun klapper ad dig, og derefter
klapper dig på skuldrene. Det medvirker til, at jeg som studerende og som menneske kan være
mig selv. Det har haft den betydning for mig, at jeg har lært at tro mere på mig selv, og at jeg som
kommende socialdiakon både har noget menneskeligt og fagligt at biddrage med i refleksioner og
diskussioner.
Samtidig har det fået mig til at reflektere over, hvad der gør, at denne personalegruppe fungerer
så godt, fordi det er værdifuldt at tage med videre både i livet og til personalegrupper.
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Er det personalegruppen der er sammensat godt? Er det lederens kompetencer der skinner klart
igennem? Bliver kollegaerne særlig godt lyttet til af ledelsen og organisationen? Og til videre
refleksion, skal du aktivt ændre noget ved din kollegagruppe, for at det fungerer bedre?

”Min erfaring er, at man gennem en udlandspraktik lærer særdeles
meget om sig selv også som fagperson”
Min erfaring er, at man gennem en udlandspraktik lærer særdeles meget om sig selv også som
fagperson. Man finder ud af, hvad man fagprofessionelt lægger stor vægt på. Man lærer hurtigt at
stå på egne ben og tage store beslutninger. Eftersom Norge er et land, der forsker og
eksperimenterer meget i pædagogik, fik jeg tillært mange nye faglige metoder, som jeg har puttet
direkte i min professionsrygsæk og kan hive frem i mit fremtidige arbejde.
Min største anbefaling er; kast dig ud i det, udfordr dig selv og få en oplevelse for livet.
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