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EUD’ere tager over grænsen efter elevpladser  
 

Tanken om at være elev i en nordtysk virksomhed eller butik er nu mere realistisk for 21 EUD-

elever på IBC i Aabenraa, Kolding og Fredericia Middelfart.  

 

Eleverne besøgte fornylig handels- og detailvirksomheder i Flensborg for at få viden om 

muligheden for at være elev i en tysk virksomhed.  

 

Ved Industrie- und Handelskammer (IHK) Flensburg fortalte Helena Jensen, elev i 

kontorartikler hos Jacob Erichsen GmbH & Co. KG, at hendes tyskevner var begrænsede i 

begyndelsen, men at hun nu taler flydende tysk. Hun fortalte også om hjælpen til danske 

elever, der uddanner sig i Tyskland, at det er billigt at bo og leve i Tyskland, og at elever 

hurtigt får venner og netværk syd for grænsen.  

 

Handelseleverne besøgte Europas største handelsfirma med kæledyrsartikler, Trixie. 

Virksomheden leverer til cirka 7.000 forhandlere i Tyskland, Østrig, England, Frankrig og 

Holland og distributører i flere end 80 lande. Trixie har mange elever i salg og logistik, og 80 

procent af dem bliver efter elevtiden. 

 

”Jeg havde tænkt på at søge en elevplads som bilsælger i Tyskland, og efter turen var jeg 

sikker på, at jeg skal have en elevplads i Flensborg. Vi er ved at finde ud af de praktiske 

detaljer, og så håber jeg at komme til samtale i løbet af de næste en til to uger. En uddannelse 

i Tyskland vil være god at have, hvis jeg vender tilbage til Danmark. Et vigtigt punkt i besøget 

for mig var, da en af eleverne fortalte, at de lavere leveomkostninger opvejer den lavere løn, 

så de lever lige så godt som i Danmark,” fortæller handelselev Per Christoffersen fra IBC 

Fredericia Middelfart.  

 

Detaileleverne besøgte Sinnerup i Flensborgs bymidte, hvor den danske butikschef Henriette 

og den danske elev også fortalte, at det tyske sprog bliver hverdag, og at de fleste kunder 

forstår dansk i større eller mindre omfang.  

 

”Vi oplevede interessante, potentielle elevpladser, og jeg kan godt finde på at søge en tysk 

elevplads, hvis vi kan finde det rette match. Jeg har tidligere arbejdet i en legetøjsbutik, og er 

der en elevplads i sådan en butik i Tyskland, er jeg klar,” fortæller detailelev Palle Elkrog fra 

IBC Fredericia Middelfart.  

 

Karstadts afdelingsdirektør Andy Grabowski fortalte om elevers muligheder og forventningerne 

i detailkæden. Han understregede, at elever skal have forståelse for virksomheden og kende til 

tysk. Alle sluttede af med et besøg og en gennemgang af mulighederne i Fleggaard-koncernen.  

 


