Smed på Island
Afrapportering af Erasmus+ ophold på Island
Jeg rejste d. 08/04/2018 mod Island for at arbejde som nyudannet klejnsmed.
Jeg bestod svendeprøven og var fra tidligere ophold på Island, klar over at jeg skulle
tilbage igen. Laila fik sat hjulene i gang og pludselig var jeg afsted på vej til firmaet JSO
som jeg fandt igennem en anden elev fra EUCL der allerede arbejdede der.
Nu er Erasmus+ opholdet endt, men jeg er stadig heroppe med en kontrakt i hånden.
Hele forløbet har været spændende og fyldt med grænser at sprænge.
.
Herunder vil jeg vise en masse
billeder med tilhørende historier

Mit første store gelænder nogensinde var noget af en
prøvelse og meget arbejde - det endte ud super godt. Jeg
fik lov at bruge en masse tid på det inde for rimelighedens
grænser, da det vigtigste i firmaet; JSO er kvalitet.

Smed på Island
Dagstur med kollega ud at se biler der klatrer op af
sandbjerge - mega fed oplevelse og islandsk kultur så det
gør noget.
Derefter ud mod en grotte der ikke er så velkendt af de
mange turister - men fuldstændigt magisk.

Smed på Island

Tur til vestfjorden for at gå smala og derefter
deltage i rettir. Firmaet insisterende på at Mike og
jeg holdte fri for at tage med op, for at hyrde får.
Vi mødte en masse skønne mennesker der var
lykkelige over hjælpen og vores selskab.
Det var en uforglemmelig oplevelse.

Konklusion
Alt i alt har det været nogle vilde måneder og
mange flere udfordringer og oplevelser
venter. Firmaet er glade for at have mig og
alle andre er vidunderlige mennesker.
At arbejde selvstændigt som svend og
dermed være hurtigt til at samle op på alle

Smed på Island
disse ting jeg aldrig har arbejdet med før, har givet mig en helt ny selvsikkerhed i mit fag
og i det arbejde jeg udfører. Jeg har allerede opnået at have tætte forhold til næsten alle
mine kolleger, de støtter, hjælper og underviser mig.

