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Min tur til Frankrig 

 

Jeg har været så heldig at have fået muligheden for at komme en tur til Frankrig, sammen med en 

kammerat fra skolen i Fredericia. Tilbuddet vi fik, var igennem Erasmus+ programmet, som har til 

formål at gøre det lettere for unge under uddannelse, at tage del af uddannelsen i udlandet.  

Man får indblik i arbejdet fra et andet perspektiv, end hvad man normalt kender til i den daglige 

arbejdsdag hjemme i Danmark. Opholdet i Frankrig varede 2 uger fra 20/3 til 2/04. Vi tog flyveren 

fra Billund med en mellemlanding i Amsterdam, inden turen for alvor gik til den sydvest Franske by 

Bordeaux, som er kendt for deres flotte områder med vinmarker. 

 

Da vi ankom til Bordeaux, fik vi lejet en bil, så vi havde mulighed for at komme til og fra arbejde, 

men også opleve de smukke omgivelser som følger med. Erasmus koordinatoren havde sørget for 

en fin lejlighed til os, som lå i en lille by ca. 30 min fra vores arbejde Landias. Vi skulle arbejde på 

verdens største vin-tapperi, Les Grands Chais de France. 

 

 

 



 
 

Den første dag på Les Grands Chais de France, blev vi taget imod af vedligeholdschefen Frederic 

som introducerede os til vedligeholds-teamet. Det var dem vi skulle tilbringe vores tid med, de 

næste 2 uger. Vedligeholds-teamet bestod af 16 håndværkere, som alle tog godt imod os med smil 

på læben og åbne arme.  

Min kammerat og jeg, kom hurtigt frem til at det ville blive nogle super gode dage med et godt 

sammenarbejde. Efter vi havde hilst på de andre, fik vi overrakt arbejdstøj så vi var klar til at 

komme i gang med arbejdet på det enorme vin-tapperi.  

Arbejdsdagene forgik primært med 3 unge gutter Marius, Lucas og Bobby. Lucas var i gang med 

Ingeniør uddannelse og havde kun et halvt år tilbage inden eksamen. Marius og Bobby var begge 

ufaglærte og havde været i virksomheden i 6 og 8 år.  

Opgaverne på Les Grands Chais de France varierede meget men bestod for det meste af 

reparation/vedligehold af f.eks. pumper, mekaniske dele, elektronik og meget mere. 

 

Alt i alt har det været 2 fantastiske og lærerige uger, med masser af grin og godt humør hele vejen 

igennem. Turen til Frankrig gav mere blod på tanden til at springe ud i ting, som jeg normalt ikke 

er vant til. Men ikke mindst gav det mig nogle bekendtskaber, som jeg aldrig havde regnet med 

skulle blive tætte kammerater. Jeg har nu fået et godt indblik i, hvordan jeg selv vil tage imod 

gæster udefra. 

Jeg håber, at der mange flere unge, som jeg, der får samme oplevelse som jeg har fået. Disse 

oplevelser, vil sent blive glemt. Alt dette er takket være Erasmus+ programmet, EUC Lillebælt og 

mit arbejde på FMC Site Rønland. Klar anbefaling! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lidt billeder fra Frankrig 

 

 

 

 

 


