
« FUTURE IN NATURAL HERITAGE » 

 

Hvad er Erasmus+ ? 
 

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogramkontor, som hvert år uddeler penge til 

forskellige europæiske uddannelsesprojekter. Et sådan projekt består oftest af 

fem skoler fra rundt omkring i Europa - inklusiv Tyrkiet og få andre lande 

udenfor EU. Skolerne har et overordnet tema som man arbejder med i hele 

projektperioden som strækker sig over to år - for vores del frem til august 

2023. Hvert partnerland arrangerer et besøg i deres hjemland i projektperio-

den, hvor hver partner oftest vil deltage med en lille gruppe elever og et par lærere. De fleste besøg 

er på 5 - 6 dage. Under hvert besøg arbejder man med det overordnede tema, og værtslandet præsen-

terer temaet med sin vinkel og sin særlige ekspertise. 

Vore fem partnerskoler er følgende skoler: Fra Bergerac i Frankrig – ” l'Institution Sainte-Marthe 

Saint-Front”,  fra Manisa i Tyrkiet - ”Manisa Sosyal Bilimler Lisesi” og ”Manisa Bilim Ve Sanat 

Merkezi”, fra Piazza Armerina på Sicilien – ”Istituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - A. Cascino” 

og fra Kroměříž i Tjekkiet - ” Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž” 

 

Hvordan blev vores gymnasium en del af dette Erasmus+ projekt?   

I 2019 fik vi en henvendelse fra projektets franske koordinator, der spurgte, om vi ville deltage i et 

fælles etnobotanisk projekt, hvor hver partnerskole skulle bidrage med viden om, hvordan man på 

skolen eller i ens eget land på en specifik måde drog positiv nytte af planter. Da vi på Vejlefjordsko-

len har en lang tradition med plantebaseret mad, bød vi ind med denne ekspertise. Vore øvrige 5 

partnerskoler ville zoome ind på deres ekspertiser, der blandt andet handler om, hvordan planter bru-

ges til fremstilling af tøj, som sundhedspræparater og som kosmetik, som vigtige ingredienser i rel i-

giøse handlinger og til fremstilling af musikinstrumenter, smykker og kunstværker.  Efterfølgende 

lavede vi en fælles ansøgning og vores ansøgning blev godkendt.  

 

Vores projekt har titlen: « Future in Natural Heritage »  

Vore udvekslingsrejser finder og har fundet sted således: 

Plan Land Tema 

maj 2022 Tjekkiet Planter og medicin 

September 2022 Danmark Planter og mad 

januar 2023 Tyrkiet Planter og industri 

marts 2023 Italien Planter og religion 

maj 2023 Frankrig Planter og fritid / kunst 

 



Udvekslingsrejserne : 

• omfatter 2 dage til rejse og 3 dage til projektets aktiviteter i det pågældende land. 

• omfatter 6 elever og 2 lærere fra hvert land udsendt. 

• betales af Europa og Erasmus+. 

 

Program: 

Første rejse – et forberedende Erasmus+ møde i Tyrkiet (23. til 27. marts 2022) 

I marts 2022 tog koordinatorer fra de deltagende lande til Manisa i Tyrkiet. 

Målet for dette første møde var at lære vore samarbejdspartnere at kende, at 

være fælles om at planlægge vore forskellige udvekslingsrejser, blive enige 

om relevante seværdigheder i hvert land og aftale elevernes indlogering og 

fritid i de forskellige værtslande.    

På mødet fik partnerskolerne lejlighed til at præsentere videoclips om deres 

lande, egne, og deres skoler. Et fælles logo, som skulle symbolisere det 

fælles tema om planternes forskellige nytteværdi blev introduceret og sidst 

men ikke mindst blev projektlandenes planteaktiviteter drøftet med fokus 

på det enkelte projektlands speciale. 

 

Målet var også at dele vore fælles tanker om de praktiske planteaktiviteter 

på de forskellige skolers værksteder og i læringsrummene. Tankerne blev til 

planer, planer om at give de involverede lærere og elever en oplevelse af 

fordybelse og jord under neglene 

Afslutningsvis besøgte vi et væveri i Manisa og fik også tid til at se egnens 

smukke seværdigheder. 

 

Anden Erasmus+ møde – udvekslingsrejsen til Tjekkiet (8. til 12. maj 2022). 

I maj 2022 tog vi 6 elever og 2 lærere fra Vejlefjordskolen til Kroměříž  i den sydøstlige del af 

Tjekkiet. På denne udvekslingsrejse kunne vi fordybe os i emnet « planter og medicin », blandt 

andet ved at teste løgs og hvidløgs bakterielle egenskaber. Bakterier som Colibakterie, 

Streptokokker og Stafylokokker. 

 

 

 

  

  



Vi fik mulighed for at besøge Kroměříž slottet og den smukke blomsterpark, som er en UNESCO 

seværdighed. Mødet med vore tjekkiske, tyrkiske, franske og italienske projektdeltagere gav os gode 

kulturelle og faglige oplevelser. Gruppearbejdet, der foregik på engelsk med eleverne fra vore part-

nerskoler, var spændende og lærerige. 

 

Tredje Erasmus+ møde – Udvekslingsrejsen hos os i  Danmark (24. til 29. september 2022) 

Denne gang var det grøntsager og vilde spiselige planter fra vor skoles omgivelser, der tog 

opmærksomheden. Der blev bl.a. sanket røllike, gråbynke, blæretang, skovsyre og hasselnødder i 

skovene, på stranden og på engene omkring skolen af vore egne og vore gæstende elever og lærere, 

hvorefter der blev skabt en tre-retters menu, der fik mundene til at løbe i vand. 

 

De gæstende gymnasieelever blev med andre ord introduceret til danske retter, der for fleste af vore 

gæster var en alternativ og sjælden spise. Der blev sat fokus på de mange gode fordele, plantebaseret 

kost har på mennesker og det omgivende samfund.  

 

 

      

 

 Et virksomhedsbesøg hos « Nordisk Tang », som dyrker og forarbejder havtang til mange lækre 

madspecialiteter blev et interessant og nytænkende bekendtskab for vore gæster. Også Culinary 

Institute for Vejleegnen Kommune og Food Innovation House var meget lærerig. Ikke mindst 

arbejdet og forsøgene med de 5 grundsmage vakte stor interesse og en erkendelse af, at vegetarisk 

mad kan noget særligt.  

   



UNESCO-seværdigheden kongegravene i Jelling gav dette tredje udvekslingsbesøg på 

Vejlefjordskolen en rigtig spændende afslutning.  

 

Fjerde Erasmus+ møde – udvekslingsrejsen til Tyrkiet (16. til 20. januar 2023) 

I begyndelsen af året havde 6 elever igen mulighed for at rejse på en Erasmus+ tur. Denne gang til 

Manisa, en tyrkisk by, der ligger 45 minutters kørsel fra millionbyen Izmir.  Denne gang var temaet 

« planter og industri », og vore gymnasieelever kunne her dykke ned i planternes industrielle univers 

på en legende men også meget lærerig måde. Vores tyrkisk værtsfamiliers gæstfrihed og gavmildhed 

var overstrømmende og efterlod et uforglemmeligt minde. Også besøget og rundvisningen i 

UNESCO-seværdigheden Efesus, en af de smukkeste oldtidsbyer i verden og Jomfru Marias hus i 

nærheden af byen Selçuk var et højdepunkt. Vi sluttede vor sightseeing dag af i Şırınçe, en lille 

bjerglandsby klemt ind mellem bjergene, kendt for sine mange krydderier, sæber, og træfigurer.  

Afslutningsvis skal her også fremhæves fællesspisningerne, aftenerne med traditionelle danse og 

sange. 

    

 

 

Femte Erasmus+ møde – udvekslingsrejsen til Piazza Armerina (27.februar til 03. marts 2023) 

Nu kom turen til Piazza Armerina, en udvekslingsrejse fra Billund Lufthavn til Catania på Sicilien. 

Vi ankom til Rom om morgenen og havde en smuk dag til sightseeing i Rom, inden vi tog videre 

mod Piazza Armerina. 

Ligesom i Manisa i januar var gæstfriheden og hjælpsomheden fra alle værtsfamilier meget rørende.  

Tirsdag morgen startede vi med en 

imponerende velkomstceremoni, inklusive et 

trommeshow og fælles folkedans - en god 

isbryder. På den måde kom vi alle tættere på 

hinanden trods kulturelle forskelle og sprog. 

Efter ceremonien præsenterede alle 

partnerelever deres hjemmeopgave, de 

udvalgte planter med fokus på tro og religiøs 

praksis og alle seks skoler lavede en god 

præsentation, ikke at forglemme vores oplæg - 

den danske gruppes.  

 

Herefter rundvisning på skolen og fortsat undervisning og arbejde med emnet planter og religiøs 



praksis. Sidst på dagen en byvandring i vor partnerskoles smukke by Pizza Armerina. 

 

    

På andendagen tog vi på en fantastisk tur til den aktive vulkan Etna, der er ca. 3,350 m høj og dækker 

et område på 1190 km2 med et grundareal på 140 km. Vores guide var en dygtig botaniker og 

vulkanolog, der guidede os rundt til Etnalandskabets planter og flora. Han tog os selvfølgelig også op 

til et af de mange udslukte kratere – imponerende!   

  

Besøget i Catania sent eftermiddag var uforglemmelig. De smukke planter i en af byparkerne og 

byens mange gyldne palæer og pladser gav lyst til et genbesøg. Der var også tid til at shoppe lidt i de 

små butikker sidst på dagen. 

   

På den tredje og sidste dag havde vores værtsskole arrangeret et besøg til Villa Romana del Casale, 

som er en gammel romersk kejservilla nær byen Piazza Armerina. Villaen menes at være bygget som 

et retrætepalads for kejser Maximian Herculius, der regerede 285-305.  Stedet er et UNESCO-site. 

De berømte mosaikker blev studeret indgående af os alle og ikke mindst blev de mytologiske og 

religiøse planter udpeget af vores italienske værtsstuderende, der stod for guidningen. Ben fatto!  


