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Vi har i perioden 30-04-2017 til 13-05-2017 været på et mindre praktik forløb som elektrikere på 

Island, i et firma ved navn Orkuvirki. Orkuvirki er et firma der beskæftiger sig inden for 

transformere med fokus på højstrøms transformere. Deres primær job er at beregne og samle 

disse transformerskabe efter kundes behov som ofte består af mange allerede pre-made 

moduller. Det er en større virksomhed med omkring 50 ansatte, hvor halvdelen af dem ofte er 

andre steder i landet. Selvom det er en lidt større el virksomhed så føles det stadigvæk som om 

alle kender alle og de ansatte tog fint imod os og hjalp hvis vi havde brug for det.  

 

 

 

 

 

 

Det var en lærerig periode på arbejdspladsen. Udover at vi var på arbejde havde vi et super 

hyggeligt sted, sammen med 4 andre fra skolen – de var dog ikke elektrikere ligesom os. Efter vi 

havde fri tog vi hjem og slappede af sammen med de andre. Da vi kom hjem tog vi enten ud at 

spiste, ellers lavede vi mad derhjemme hvis vi orkede. Det var hyggeligst at vi kom ud at spise og 

se byen. Reykjavik er en meget hyggelig by nede i Centrum og vi fik også en masse lange gåture. 

 Vi vil også gerne takke firmaet for at give hos en halv dag i arbejdstiden hvor nogen af de ansatte 

som var jævnaldrende med os tog os med ud og så noget af Islands natur. Vi fik set gejsere, 

vandfald og gamle vulkaner, og vi fik også betalt alt vores mad osv. Så det var en rigtig dejlig 

arbejdsplads hvor vi følte os velkommen selvom deres arbejdsdage er lange på Island.  
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Vores daglige rutine på Island startede med vi 

ofte stod op ved en 6 tiden så vi kunne spise 

og tage bussen ud til Orkuvirki hvor vi var ved 

en 7:30 her ville vi så have 3 pauser i løbet af 

dagen indtil vi havde fri kl 17:00 i hverdagene 

og kl. 15:00 om fredagen.  

Den daglige arbejdsdag på Orkuvirki bestod i 

meget forskelligt. Vi har lavet meget 

effekt/styre strøm til højstrøms 

transformerne hvor vi arbejde sammen med en ældre herre ved navn Silli. Vi blev langsomt givet 

opgaver der steg i sværhedsgrad eftersom de kunne se vi forstod det og kunne finde ud af det. Så i 

starten lavede vi meget ledningsnumre og af isolerede kabler, som ikke var så spændende og til 

sidst fik vi mere frie tøjler og samlede vores egen transformer skabe som var mere spændende, 

hvilket også er det Qendrim er i gang med på billedet ved siden af. Men ellers bestod vores 

arbejde hovedsagligt i at følge et 

”styrestrømsskema” og derefter placere de 

nødvendige klemmer og komponenter, og 

forbinde diverse ledere de rigtige steder. Vi 

har også lavet mindre opgaver hvor vi fx 

skulle montere de udvendige knapper osv.  

Og Markere dem.   

Ud over elektriker arbejdet så blev vi også sat 

til at lave noget smede arbejde som måske 

kunne være relevant for os i fremtiden. Det 

bestod af at vi skulle samle skabene som blev 

brugt, samt skære kobber ud, bøje dem og 

lave huller så de passede til skabene. Men det 

bedste var næsten at vi lærte at bruge mange 

andre maskiner som vi ikke har set eller 

prøvet før til dette.  



Andreas Abild 14-06-2017 Qendrim K 

Side 4 af 5 
 

Det var en rigtig god tid og fik lært en masse. Det bedste af alt var at man kunne være sammen 

med andre, i stedet for kun det var os to, Qendrim og Andreas. Det var fedt at lære de andre at 

kende og hjælpe hinanden på turen – vi klikkede godt sammen. Derudover var der også nogle rare 

jævnaldrende i firmaet hvor den ene også var under uddannelse til elektriker, så vi fik snakket 

meget med ham og fik indblik i hvordan uddannelsen og lønningerne er der.  

Der var også plads til at joke med hinanden og hvilket erhversmæssig uddannelse der var bedst. Vi 

lavede nogle konkurrencer om hvem der kom først hjem, eller hvem der kunne spise hurtigst. Det 

sjoveste var hvem der kunne spise mest, det var gode øjeblikke. 

 

Vi takker mange gange skolen for muligheden. Det vil vi gerne prøve igen, det er noget vi helt 

sikkert kan bruge til vores uddannelse fremover, også det med at komme til et andet land og 

praktisere ens uddannelse.  
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