Erasmusutveksling til Spania, våren 2022

4 elever på hestefaglinjen har vært på arbeidspraksis 14 dager hver til en stall i Spania.
Elevene reist to og to sammen.

Location (elite-andalusians.com)

Maren Eline Moen
Arbeidspraksis i Spania uke 10 og 11, 2022

Josefine Sunniva Aasberg
Arbeidspraksis i Spania uke 10 og 11, 2022

Tyra Stavlund Amundgård
Arbeidspraksis i Spania uke 13 og 14, 2022

Thelma Berg Andreassen
Arbeidspraksis i Spania uke 13 og 14, 2022

Hvor?
Chiclana de la Frontera, Cádiz

• By og kommune i det
sørvestlige Spania
• Provinsen Cádiz

Hvor?
Chiclana de la Frontera, Cádiz

Elite Andalusias

Sarah-Jane
Driver stedet

Utdannelse/erfaring

• Har drevet stedet og holdt
generelt på med hest hele
livet sitt.

Hvem andre var der?
Ernesta

• Fra Litauen
• Er der enda (pr. 8.4.)
• Skal være der i 3 måneder
• Jobbet der sammen med oss

Selve reisen, til og fra
Norge  Spania

Spania  Norge

• Flybuss til Gardermoen (første gruppe,
bil andre gruppe)
• Reiste fra Gardemoen sammen med
faglærer
• Måtte mellomlande i Danmark
• Landet i Malaga
• Bil fra Malaga til Chiclana de la
Frontera
• I Spania var det viktig med både
munnbind og koronasertifikat

• Buss fra Chiclana de la Frontera til
flyplass i Sevilla (første gruppe, bil
andre gruppe)
• Reiste fra Sevilla
• Måtte mellomlande i Paris
• Bytte fly i Paris
• Landet så på Gardemoen
• Hentet av foreldre på Gardermoen

Dyrene på gården – hovedsak hestene
Dyrene

Hetsene

• Hester
• Ponnier
• MASSE hunder
• En del ekle biller 

• Beleno
• Boedy
• Naranjito
• Mauriano
• Quis Qui
• Torera
• Amapola

Arbeidsoppgaver
Morgen, lunsj og kveld
Møkket ut av padockene
Bytte ut og fylle nytt vann
Møkke ut av boksene hvor noen av hestene sto i
Bytte boks til hesten som sto inne
Gi høy
Gi kraftfor
Spraye/ta av eller på dekken
Sjekke til hestene

Husregler
En del regler for eksempel:
• Rengjøring av alt utstyr etter bruk
• Skal være rent og ryddig
• Skal være stille under Siesta
• Bruke tøffler/flip flopper inne

Hest og dyrehold i forhold til Norge
• Innetid
• Hestene mye inne
• Ikke krav til at hestene skulle ut
• Fôring
• Senere fôring enn i Norge
• Mer kraftfôr enn i Norge
• Begrenset med ridning
• Hestene lite trent p.g.a. pandemi
(sikkerhet)
• Mye regn – gjørmete underlag

Største gledene under oppholdet
• Vi fikk prøve spanske hester
• Vi fikk ri på tur
• Vi fikk dra på Sunshine tour (første gruppe)

Største utfordringene

Være så lagt
hjemmefra såpass
lenge

Fremmedartet mat
alle snakker bare
spansk

Ikke kjenne noen

Alt er nytt

Turer vi var med på
• Sunshine tour
• Bilturer
• En venninne
• En annen ridetrener

Hva vi lærte
• Stor forskjell i daglige rutiner. Siesta er viktig
• Stor forskjell i synet på dyr og dyrevelferd
• Ikke krav om at hestene må ut slik som hjemme
• Andre fôringstider
• Annet fôrinnhold – mye kraftfôr
• Andre longeringsmetoder
• Selv om ting er tungt der og da, må man se etter de tingene som er bra og morsomt

Eksempler fra noe vi
husker ekstra godt
• De fine hestene
• Hundene
• De fine opplevelsene vi hadde
der

Logg uke 13 og 14 (tilsvarende uke 10 og 11)
Dag 1, 28.03.2022
reiste fra Gardemoen til Malaga kl 06:35

ikke gjort så mye når vi kom

Handlet mat

Sett litt på hvordan de gjør ting her

Fikk legge oss tidlig. Så bare på hva de gjorde på ettermiddagen


Logg uke 13 og 14
Dag 2, 29.03.2022
starta å jobbe kl 09-13. Og da møkka vi ute gårdene og stall boksene.

Pussa 3 av hestene. Spraya alle med fluespray. Gitt de «grøt» og høy.
Vaska alt vi har brukt. Vaska bøttene med vann og fylt på nytt.

Siesta fra 13-17:30. Da dro vi til en by 20 min her i fra og spise mat. Og
så litt rundt. Også dro vi ned til en strand å så der. Så dro vi på mat
butikken å handlet litt ekstra.
Så jobbet vi fra 17:30-20. da gjorde vi mye av det samme. Møkka + fôr

+ nytt vann + vaska alt vi brukte + kostet
Så kl 20 lagde vi oss mat. Også la vi oss. Vi fikk legge oss tidlig i dag

også fordi vi var veldig slitene.

Logg uke 13 og 14
Dag 3, 30.03.2022
Jobbet fra 09-13 i dag også. Og gjorde meste av det samme som i

går på den tiden.
Kl 13 tok Sarah-Jane oss med til et kjøpesenter. Og det var vi til 15.

Så slappa vi av fra vi kom hjem til 17

Jobba fra 17-20:30. Da fôret vi. Møkka. Og det vanlige.

Sarah-Jane lærte oss om longering.

Sarah-Jane lagde bakt potet til oss

Fikk legge oss tidlig i dag også


Logg uke 13 og 14
Dag 4, 31.03.2022
Gjort morgen stellet.


Pusset noen hester. Men det begynte å regne så vi måtte bli fort
ferdig, og ta på regndekken til hingstene. Gi de mat også. Vaske
Fikk pause ca 11:30 pga regnet

Ca 13 så stoppet det p regne så da gikk vi ut å pusset ferdig to av

hestene. Så var vi ferdige med det 14:15. og har pause til 17
Jobba fra 17-20. gjorde det samme som vanlig + pussa 3 hester

som vi ikke rakk tidligere på dagen
Hadde fri fra 20-23

Sarah-Jane var borte fra 10-22

Ga kveldsfôr (høy og «kraftfôr») fra 22:30-23:10


Logg uke 13 og 14
Dag 5, 01.04.2022
Jobba fra 09-14:20. da fôret vi. Pusset hester. Møkka. Osv


Hovslageren kom. Og fikset høvene på 5 av hestene
Vi gikk også rundt å varmet opp en av hestene i 1 time. Også kom

Sarah-Jane og longerte to hester.
Fri fra 14:20-16:50

16:50 tok Sarah-Jane oss med til senter uten mennesker🙈Så

skulle vi finne noe å spise men alt var stengt utenom en liten cafe.
Så prøvde vi å bestille mat. Men de kunne ikke engelsk🙈Gikk inn
og ut 3 ganger😅var på det sentrert fra 17:20-18:15
Kom hjem rundt 19

Jobba fra 19-20:30 ish. Møkka. Vaska bøtter+ kosta

Slapp kveldsfôring idag også


Logg uke 13 og 14
Dag 6, 02.04.2022
Jobba fra ca 09:15-11:20. Tok av dekkene. Og spraya alle hestene

med fluespary. Ga høy. Møkka. Sjekka vann. Ga nytt vann til de
som står inne. Ga grøt. Vaska alt vi hadde brukt. Kosta.
Dro 11:45. Sarah-Jane tok oss med for å se på en veldig fin spansk

hingst som hun kanskje skal kjøpe. Så dro vi videre for p spise lunsj
og se på havet. Spiste på en italiensk resturante. Vi var i Rota,
Cadiz.
Var tilbake ca 16:30

Fikk fri fra 16:30-17:30

Så jobba vi fra 17:30-ca 20. da møkka vi. Tømte en boks og fylte

opp med nye pellets av halm. Fôra. Gitt nytt vann. Vaska alt vi
brukte. Kosta.
Fri fra 20-23

Jobba fra 23-23:30 ish. Møkka i stallen og en uteboks. Fôra. Vaska

bøtter.

Logg uke 13 og 14
Dag 7, 03.04.2022
Jobba fra 09-13:20. møkka. Fôra. Ga nytt vann (Fikk kjeft av Sarah
Jane for førstegang. Fordi vannet var møkkete. Noe vi hadde
sjekka. Men var ikke det når vi så. Men gikk over) Fikk besøk av to
jenter som pussa ponnyen. Vi pussa to hester. Vi pussa 2 halter.
Kosta. Vaska. Fikk lonegre en hest. Både Tyra og jeg. Og det gjøres
på en helt annen måte en hva vi gjør hjemme.
Fri fra 13:20-17.

jobba fra 17-20. møkka. Bytta vann. Fôra. Pusse 3 hester.

Sarah-sjanse var borte fra 14-20:20.

så på film med Sarah-Jane og Ernest

Kveldsfôring fra 00-00:35.


Logg uke 13 og 14
Dag 8, 04.04.2022
Startet å jobbe 09:10-11:30. møkka. Fôra. Bytta vann. Pussa en

hest.
Kl 12 tok Sarah-Jane oss med for å se på en hest. Etter det dro vi

innom en hestebutikk. Og det fikk vi bestille T-skjorter med logoen
hennes på, i en butikk i den byen vi var med Stine på tirsdag/dag 2.
Kom tilbake rundt 14.

fri fra 14-17

Jobba fra 17-18:30

Sarah-Jane dro 17:30, og kom tilbake ca 21:45.

Fri fra 18:30-23:30

Kveldsfôring fra 23:30-00:05

Været i dag har vært ganske dårlig. Blåst og regnet mye.


Logg uke 13 og 14
Dag 9, 05.04.2022
Jobba fra 09:10-12:05. Møkka. Fôra. Kosta. Pussa en hest. Målt

ponnyen siden den skal få dekken. Fylt vann inne. Spraya alle
hestene med fluespray.
(Sarah-Jane var småsur. Ikke veldig. Bare litt. Til morningen i dag.

Snakker mye om at hun ikke har penger. Eller råd til å fikse noe om
det blir ødelagt. Den ene trillebåren er ødelagt og «fiksa» med
strips. Og den må vi være veeeldig forsiktig med. Noe som ikke er så
lett siden det er homper overalt.)
Sarah-Jane dro 10:35 og kom tilbake 19:10

Fri fra 12:05-17. sov og så på film🙈

Jobba fra 17-18:30. møkka. Fôra. Bytta vann. Kosta. Vaska. Pussa to

hester.
Fri fra 18:30-23

Været har vært ok idag. Overskyet. +litt vind og regn på slutten.

Jobba fra 23-23:30. fôra. Vaska.


Logg uke 13 og 14
Dag 10, 06.04.2022
Jobba fra 09:05-11:40

Sarah-Jane dro 09, kom tilbake 11:50

En av hundene fikk anfall når hun var borte. Men gikk heldigvis bra


Fri fra 11:40-17
Dro på den hestebutikken vi var her om dagen og for å hente T-skjortene. Dro

hjemmefra kl12:20
Tok oss en «roudtrip» etter vi henta T-skjortene.

Stoppet et sted for å lufte hundene litt, og kjøpe oss noe å drikke, men restauranten

var stengt, så vi kjørte videre etter hundene hadde fått tisset
Stoppet innom en resturante å kjøpet oss is. Mens Ernesta og Sarah-Jane kjøpte seg en

drink
Stoppet innom en butikk og kjøpte det siste vi trenger av mat

Kom hjem 15:25

Jobba fra 17-20:10. møkka. Vaska. Kosta. Fôra. Børstet dekken. Rydda/fjerna ugress fra

porten. Børsta. Spraya med fluespray. Sarah-Jane dro en rask tur for p kjøpe to pakker
flis. Var ikke borte i mer en 10 min.
Fri fra 20:10-23:30. så på film.

Kveldsfôring fra 23:30-00:00

Været har vært veldig fint. Jobba i T-skjorte.


Logg uke 13 og 14
Dag 11, 07.04.2022
Siste arbeidsdag


Jobba fra 09-13:50. Møkka. Vaska. Pussa 5 hester. Rydda vekk kaste
ting fra gårdsplassen. Fylt nytt vann. Fôra. Kosta. Vaska.
Når vi pussa den ene hoppa(2åringen) så fikk vi se hvordan de

«lærte/øvde/trente» den til å bli tatt høvene på. Brukte veeeldig
lang tid på det.
Fri fra 13:50-17. Spist. Pakka og rydda til vi skal reise.

Jobba fra 17-20:05. Møkka. Kosta. Rydda mer av palmene. Fôra.

Bytta vann. Vaska. Gjort vedlikehold av alt. Fiksa en trillebår med
strips? Ah-ha
Fri fra 20:05-23

Været har vært veldig fint. Jobba i T-skjorte.

Kveldssjekk fra 22:30-23:20


Logg uke 13 og 14
Dag 12, 08.04.2022
Hjemreise🥰🥰

Reiste fra Sarah-Jane kl 09:15, og var fremme på flyplassen 10:50

Sarah-Jane kjørte oss helt til flyplassen i Sevilla

Mellomlanding i Paris. Bytte fly.

Landet på Gardermoen 23.15

Hentet av foreldre


Erasmus+ er EUs program for utdanning,
opplæring, ungdom og idrett.
Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for
perioden 2021-2027.
Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage,
grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning og
voksenopplæring.

Erasmus+ er EUs program for utdanning,
opplæring, ungdom og idrett.
Erasmus+ har tre hovedtiltak:
1. Mobilitet
2. Partnerskap for samarbeid
3. Støtte til politikkutvikling
Les mer på https://erasmuspluss.no/om-erasmus

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/what-is-erasmus

Utveksling – søknadsprosess 2022
• Tidspunkt:
• Deltakere:
• Forutsetning:

mars/april 2022
Skrive søknad
Alle kan søke
• Må være interessert

• Søknadskjema:
• Søknadsfrist:
• Intervju uke 7:
• Utvelgelse:

Faglærere + Anne Kristine +
Petter
21.1.2022
Anne Kristine + Petter
Uke 8

Utveksling 2022
• Økonomi:

‒ Reisekostnad dekkes
‒ Opphold dekkes (boutgift + mat)
‒ Lommepenger må dekkes av den enkelte

• Reise

‒ Reise ned med følge
‒ Hjemreise alene

• Opphold

‒ Ha med egne egnede klær

• Språk

‒ Engelsk

Etterarbeid
• Rapport

‒ Til Erasmus-system
‒ Til skolen

• Deling

‒ Til klassen
‒ Til andre elever
‒ Nye elever
‒ Lokalsamfunn
‒ Annet

• Kontakt

‒ Læreplass?
‒ Sommerjobb?

Opplevelse for livet

