
Som HHX-elev har du mulighed for  at  komme på 
sprog- og prakt ikophold i  udlandet  i  3  uger med 
 Erasmus+. Lige nu kan du komme t i l  Spanien, 
Tyskland, Frankrig el ler  Ir land.
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SPROG- OG  PRAKTIKOPHOLD 
I  UDLANDET



SPROG- OG PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EN OPLEVELSE FOR LIVET
På Aalborg Handelsgymnasium tilbyder vi et sprog- og prak- 

tikophold i udlandet til et begrænset antal elever med særlig in-

teresse for sproglig udvikling. Opholdene er en kombination af 

sprogskole og praktik i en virksomhed i 3 uger samt virksom-

hedsbesøg og kulturelle/historiske arrangementer.

Fordelen ved et sprog- og praktikophold i udlandet er, at du ud-

vikler dine sproglige og faglige kompetencer, samt udvikler dig 

personligt. Så har du lyst til at prøve kræfter i en udenlandsk 

virksomhed på et fremmedsprog, er et sprog- og praktikophold i 

udlandet helt sikkert noget for dig.

Sprog- og praktikopholdet foregår i uge 41, 42 og 43 i 3.g, og er 

medfinansieret af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+.

PRAKTIK OG SKOLE
• Sammen med vores samarbejdspartnere på destinationen 

finder vi en praktikplads til dig og arrangerer et skoleophold 

på en sprogskole. Ud over at komme i praktik og gå i sko-

le på destinationen kan du deltage i fx virksomhedsbesøg 

samt kulturelle og historiske arrangementer.

•  Aalborg Handelsgymnasium forbereder standardkontrakter 

fra Erasmus+, som du skal underskrive inden dit ophold.

•  Som en del af kontrakten med Erasmus+ skal du også gen-

nemføre en sprogtest inden opholdet, og du skal udfylde en 

deltagerrapport og et spørgeskema efter hjemkomsten.
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BEVISER

Du vil modtage et Europass, der er et officielt EU-bevis for gen-

nemførsel af et ophold i udlandet. Derudover vil du modtage et 

diplom for gennemførelse af såvel praktikken som skoleopholdet 

fra vores samarbejdspartnere. Begge er beviser, som du kan an-

vende, når du skal videre fra handelsgymnasiet.

Ansøgningsskema findes på skolens hjemmeside. Hvis du har 

yderligere spørgsmål, bedes du kontakte:

TURØGADE

Maia Haferbier

mhaf@ah.dk

” Mit sprog- og praktikophold i Berlin gav 

mig blod på tanden til at udfordre mig 

selv sprogligt. Mit tyske sprog blev mar-

kant bedre samtidig med, at jeg fik lov 

til at få en smagsprøve på arbejdslivet i 

Tyskland.

Det har resulteret i, at jeg har boet og 

arbejdet i Tyskland.

Mette Reichstein, HHX-student 2021

FÅ MERE INFO

SAXOGADE

Peder Overgaard Pedersen

pep@ah.dk

TILSKUD OG ØKONOMISKE FORHOLD

Gennem Erasmus+ søger Aalborg Handelsgymnasium om at få 

tilskud til sprog- og praktikopholdet for HHX-elever.

• Tilskuddet fra Erasmus+ dækker en stor del af udgifterne 

til opholdet. Du skal dog på forhånd selv betale 4000 kr. –  

muligvis tilbageføres dele af dette beløb.

•  Du skal selv betale for mad, transport på destinationen og 

lommepenge.

• Vælger du at afbryde opholdet, inden det er gennemført, 

skal du betale for de udgifter, der allerede er afholdt på det 

givne tidspunkt. 

• Skolen tegner en rejseforsikring og en praktikforsikring, der 

er gældende under selve opholdet.


