
Rejsebrev  

Jeg går på Skive Tekniske Gymnasium, hvor jeg studerer Global Culture. Skolen har i et par år arrangeret en 

studietur til USA, til denne studieretning. Vi var 10 drenge der rejste til University of North Dakota, staten 

North Dakota grænser op til Canada.  

Turen var ikke gratis men jeg havde den gode mulighed at søge bidrag fra fur uddannelsesfond.  

Vi rejste d. 25/09 tidlig morgen -02.00 efter 30 timer på farten med flyvetid og ventetid, ankom vi på 

motellet i Grand Forks. Vi blev interviewet i lufthavnen inden vi ankom til motellet, da der havde været ild i 

et kontroltårn i Chicago, men vi var heldigvis ikke blevet ramt af dette.  

 

  

 

Næste dag er lørdag d.27 vi blev hentet på motellet, hvorefter vi gik hen til universitetet, som er en slags 

landsby inde i byen Grand Forks. Universitetet havde mange faciliteter såsom det kæmpe wellness center 

eller de mange spisesteder.  

Da vi ankom til universitet mødtes vi med ledelsen, og vi fik vores eget tilholdssted som andre 

udvekslingsstudenter også brugte. International centre kaldte de det.  

Vik fik en præsentation af universitetet, og vi blev undervist i at omgås med amerikanerne, altså vi fik 

fortalt hvad vi ikke skulle snakke og omvendt. Heriblandt skulle vi ikke snakke om penge, da dette var noget 

privat, og noget som mange ikke ville snakke om. Ydermere skulle vi ikke snakke om politik, da det for det 

første var kedeligt men hovedsagligt var det fordi at det snakkede man ikke om, fordi mange er uenige om 

præsidenter og politik. Efter introduktionen af universitetet og vejledningen til takt og tone, blev vi guidet 



af to studerende som viste os rundt i hele universitetsbyen. De to studerende var positivt overrasket over 

vores sprogkundskaber.   

 

De viste os hvor vi skulle have undervisning og hvor vi skulle spise, spisestederne repræsenterede virkeligt 

den amerikanske stereotype omkring maden herovre, vi kunne få alt hvad vi kunne spise. (Burgere, pizza, 

hotwings, pomfritter, kæmperejer, osv.) de går mere op i kvantitet end kvalitet mht. mad, altså hellere 

meget mad end god mad, udover 

dette viste de os også et typisk 

studenter værelse. Disse to 

studerende var meget venlige og 

snaksaglige og de skaffede os 

ishockey billetter til samme aften. 

Ishockey kampen var en kæmpe 

oplevelse, og selvom jeg 

forventede at jeg bare ville være 

passiv som fan, blev man hurtigt 

revet med i stemningen, og vi 

opdagede en kvindelig dansk 

ishockey spiller fra Ålborg.  



  
 

 



Tredje dag søndag d. 28/09  

Det var søndag og busserne kørte ikke, alle buschauffører holder fri om søndagen. Dette skyldes nok at det 

er mange af de studerende der er chauffører i campusbusserne, det er faktisk meget interessant at se fordi 

at det er hovedsagligt studerende der arbejder over hele universitetet, eksempelvis i cafeterierne, i 

busserne, endda som hjælpelærer.  

Vi besluttede os for at se Grand Forks, så vi gik 15 km alt i alt den dag. I byen var vi inde i en jagt butik, hvor 

den amerikanske kultur virkelig kom til syne, pistoler, geværer, knive og buer i massevis. Det var en kæmpe 

butik og det der siges om Amerika og alting er større, er sandt, dette opdagede man allerede de første 

dage.  

 

 

 



Vi spurgte en lokal om hvor vi kunne spise, han kunne anbefale stedet "Rhombus guys" som er et lokalt 

pizzeria. Vi bestilte en large pizza til hver, men vi havde bare lige glemt at tænke over den amerikanske 

madkultur, så vi fik altså pizza til omkring 30mand. Cola kunne vi også drikke i litervis, hvis vi havde lyst. 

Dette kunne vi fordi at der på alle spisesteder er gratis refill i Amerika, så når man er halvt færdig med sit 

literkrus, kommer tjeneren og fylder det op.  

Efter vi var færdige slappede vi af hjemme på motellet.  

Pizzeriaet og vores søde 

tjener   

Fjerde dag mandag 29/9 

Første skoledag på universitetet for os og vi skulle møde forskellige lærere og have vores ID kort senere på 

dagen. Vi startede med at have fysik/elektronik hvor vi skulle konvertere vores fysiske viden til engelske ord 

og udregning. Så skulle vi fortælle noget om et el kredsløb, hvordan det hænger sammen og er bygget op 

f.eks. Derefter lavede vi det praktisk på et elbræt som er noget anderledes end det vi bruger normalt i 

skolen i Danmark. 

 



Efter vores middagspause stod der webdesign på programmet, vi kom ind i et rum fyldt med Apple 

computere. De havde kæmpe printere som man kunne printe plakater osv ud på.  

 
 

Femte dag tirsdag d. 30/09 

Vi havde endelig fundet ud af hvordan busserne og deres skema fungerer, så vi skulle ikke gå om 

morgenen. Vi skulle møde kl 9:00 og så skulle vi for første gang have en fælles time under faget “Teknologi” 

sammen med andre amerikanske studerende. Hvilket var meget spændende da man kommer mere ind i 

kulturen og den amerikanske hverdag, og man lærer hvordan undervisningsformen fungerer i USA. 

Eleverne havde forberedt en masse forskellige teknologier som de synes der var interessante, dem holdte 

de oplæg om og fortalte noget som f.eks. pris, fordele og ulemper osv. 

Senere på dagen havde vi web design og fik fortalt forskellen på en web udvikler og en web designer, der er 

stor forskel! Vi diskuterede også forskellige emner inden for faget og vores professor forstod lidt mere 

omkring hvor meget vi havde lært hjemmefra inden for emnet Web design.  

Efterfølende gik vi ovenpå til “Apple lab” som det kaldtes igen for at få lavet en mappe på computerne som 

vores ting skulle lægges ind i, når vi engang kommer i gang med vores eget design osv. Men først skal der 

viden til.  

Efter vores lektioner tog vi i columbian mall med omkring 60 butikker.  

Vi benyttede wellness centeret meget, hvor vi spillede meget fodbold og mødte mange nye ansigter.  

Herudover havde vi i de følgende dage undervisning i teknologi og etik omkring sundhedsvæsnet, denne 

gang skulle vi bidrage med vores perspektiv og holdninger fra Danmark i forhold til deres syn. Eleverne 

havde nogle små fjernbetjeninger. Disse blev brugt til fraværsregistrering (hver person havde et nr) og for 

det andet blev de brugt til at stemme på “ True/false” spørgsmål i undervisning, herefter blev en graf vist 

med antal procent på en projektor. Dette var en anderledes og god form for undervisning da emnerne blev 

evalueret efter alle havde svaret. Resultaterne blev også brugt i sammenhæng med at give eleverne 

karakterer eftersom at elevernes angivelse bliver gemt i systemet.  

 

Vi havde også manufacturing classes, hvor vi arbejdede med computer styrede maskiner osv. vi lavede 

blandt andet elastikpistoler til julegaver til fattige børn. (USA er mere socialistiske end de tror).  



 

Vi havde også Entrepreneur timer hvor vi hørte om forskellige virksomheder, og da amerikanerne er et stolt 

folkefærd hørte vi selvfølgelig om lokale virksomheder, blandt andet Bobcat.  Vi fik også et spændeden 

oplæg, hvor vi fik en entreprenørs livshistorie. Jay Schuler er bla. manden bag GIANT Seeds, solsikkefrø, 

som sælges i vildskab til bl.a. baseball-kampe. 

Nok om undervisningen, jeg vil nu fortælle lidt mere om de andre højdepunkter på turen. 

  



En sød studerende fra Hawaii guidede os rundt i Aeorospace instituttet. Her tjekkes en flysimulator, som 

bl.a. kan dreje 360 grader rundt. 

 

USA's eneste civile trykkammer anvendes på UND. Desværre måtte vores guide ikke sætte den i gang. Vi fik 

også lov at prøve en flysimulator, sjovt men svært at lande et fly.  

 



Nedestående University Avenue. Typisk amerikansk. På skinnerne til højre kører konstant enormt lange 

togstammer. En dag forsøgtes de talt, men vi opgav ved 100 vogne. North Dakota producerer enorme 

mængder af korn, sukker og kul, og er som noget relativt nyt blevet stor olieproducent med fracking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fik også en guide i Grand forks Center of Innovation, hvor vi blandt andet hørte om en masse gode 

muligheder og vi så North Dakotas hall of fame.  

 



En spændende tour i universitets Center for Innovation, hvor de bl.a. har incubatorer/rugekasser for nye 

virksomheder. Tommy Kenville på billedet var bl.a. med i et firma, som udvikler en lille fjernstyret dims, 

som soldater kan have i rygsækken og som kan beskytte mod ID'er - nedgravede bomber. 

Culturel Night er en tilbagevendende begivenhed på universitet og vi skulle holde "Denmark-night". Vi 

skulle give et oplæg om Danmark, og servere noget typisk dansk mad. Vi lavede 115 danske hakkebøffer, 

risengrød og risalamande. 

 

  

Til højre lader det til at præsentationen var succesfuld og interessant ;)  

 

I vores fritid så vi en masse ishockey og amerikansk fodbold. Men vi skulle da også selv prøve.  

 



I den sidste uge var vi på en tur i staten North Dakota, turen var på 900miles. På turen oplevede vi blandt 

indianerhytter, bisonokser, udsigtsforter, en national park og meget mere. 

 

 

 



Oppe i et fort 

 

 

 



 

Vi venter tålmodigt på at bisonoksen passerer vejen. 

Vi var også på virksomhedsbesøg på vores tur i staten. Her er vi på virksomhedsbesøg i en 

konsulentvirksomhed med speciale i olieudvinding. Ejernes søn fortalte os om arbejdet med olie. 

 

Vi oplevede meget mere. Men alt i alt var det en lærerig og oplevelsesrig tur med mange nye kulturelle 

erfaringer og nye venner, også professionelle som jeg senere kan opsøge.  

Hermed siger jeg mange tak for hjælpen til min fantastiske rejse.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


