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Artikel om Interreg-tur til Flensborg fredag den 3. marts 2017 

 

Ideen om at blive elev i en tysk virksomhed eller butik blev fredag, den 3. marts 2017, lidt 

mere realistisk, mindre farligt og nemmere at forstå for eleverne. 

 

En bus med 15 forventningsfulde elever kørte fredag morgen afsted mod Flensborg, Tyskland. 

Dagens program var at besøge handels- og detailvirksomheder og give eleverne svar på en 

række af spørgsmål om det at være elev i en tysk virksomhed.  

 

Dagens første møde foregik i Citti Park med Industrie- und Handelskammer IHK i Flensborg, 

hvor projektchef Mette Lorentzen og Julia Schatte tog imod os. På mødet blev elever 

introduceret til det at være elev i Tyskland og hvad man som elev kan forvente af et ophold. 

 

Nå, hvad venter vores elever så på???... 

 

Elever med fagretning Handel tog på virksomhedsbesøg ved Schulenburg, som er et stort flot 

møbelhus (alt til boligen) med bad- og køkkenprodukter på 10.000 kvadratmeter i 3 etager og 

med 4.000 kvadratmeter lager. Der er 80 ansatte i Tyskland.  

 

 Her er der  en elev på kontoret samt  en eller to på lageret. De vil rigtig gerne have elever, og 

80% af deres elever bliver i virksomheden.  

Alle elever  om de nu er på kontoret eller på lageret  kommer godt rundt i firmaet og får 

derfor et rigtig godt kendskab til butikken og produkterne. 

 

Får deres elever et 1-tal – det, der svarer til vores 10- eller 12-tal  til den afsluttende 

eksamen, får de en stor stjerne med deres navn placeret i butikken (i gulvet),  hvor den kan 

ses, når man kommer ind. 

 

 

Efterfølgende kørte eleverne med bus til Dänisches Bettenlager, afdeling ”Zur Bleiche”. Her så 

eleverne en meget flot, lys og venlig butik. Her fik eleverne et foredrag om virksomheden. I 

Tyskland er der knap 2.000 butikker og flere hovedlagre, bl.a. et i Flensborg. I koncernen er 

der ansat ca. 2.000 elever i Tyskland. 

 
Eleverne med fagretning Detail gik på besøg hos 4 butikker i Citti Park.  

 

Hos Citti Markt bød hr. Bartelsen velkommen og viste os rundt i det meget store supermarked. 

Vi fik en rundvisning bla. på lageret, hvor vi så 75 meter med specialøl fra Tyskland. Citti 

Markt var stort og meget imponerende at besøge.  

 

Hos Media Markt viste Geschäftführer Herr Schultz rundt og fortalte os, at Media Markt er 

Tysklands største elektronikkæde og nr. 2 i verden efter Best Buy. Media Markt gør en del for 

sine medarbejdere, bla. er der sociale arrangementer efter arbejde. 

 

Hos Intersport tog Herr Christiansen imod os, og som hos Media Markt kunne han fortælle at 

danske elever er efterspurgte, da de lettere kan kommunikere med deres mange danske 

kunder.  

 

Som sidste besøg kom vi til dm-drogerie markt. Vi blev orienteret af Herr Nissen, som fortalte 

om butikken. Dm-drogerie har udlært en dansk elev.  

 

Citti Markt, Media Markt og Intersport er meget interesseret i at modtage ansøgninger fra 

danske elever. Derudover er Sinnerup og Kaufhaus Stolz også interesseret i danske 

ansøgninger. 


