
Udlandspraktik i 
Barcelona. 

• Vi har fra den 14 februar til en 15 marts 
været i en måneds udlandspraktik. 

• Vi boede ved en spansk familie, hvor 
kun sønnen kunne engelsk. 

• Vi var til dagligt i praktik på et privat 
plejehjem der hedder Gure-etxeas. 



vi boede ved en super sød familie, som tog 
sig godt af os. 

Til tider spiste vi aftensmad sammen med 
familien, og ellers var der fri benyttelse af
køkkenet til at lave mad. 

Vi havde begge 2 vores eget værelse, samt
eget badeværelse. 

Vi boede på en gade der hed carrer de 
rossello. Som var 20 min fra barcelona
centurm. 



Carrer de rossello. 

Vi boede på en hyggelig gade, hvor der lå 
mange små caffer, samt supermarkeder. 

Hvor man havde mulighed for at handle. 

Foran vores lejlighed, befandt sig en 
hundepark, samt en legaplads. 



• Vi havde mulighed for at opleve barcelonas
serværdigheder, da vi pga de korte 
arbejdesdage havde en del fritid. 

• Vi var bla. Med en tourbus hvor vi blev kørt 
rund i barcelona, og hørte om de forskellige 
serværdigheder og barcelonas historie. 

• Vi var også i zoologiskhave.

• Her kan i se nogle billeder. ☺









Praktikstedet.

• Arbejdstider 09:00 – 14:00 

• Vi gik ca 40 min for at komme hen til praktikstedet, 
men der var også mulighed for offentlig transport. 

• Der boede ca 30-40 borger på plejehjemmet. 

• Det var delt op i selvhjulpen og plejekrævende 
borgere. 

• Der var kun 2 plejepersonaler der kunne begrænset 
engelsk.



Plejeopgaver. 

• Da der var stor sprogbarriere imellem os, 
personale og borgere, var det en stor 
udfordring at deltage i plejen. 

• Vi var derfor med på sidelinjen under plejen. 

• Vi deltog i en masse aktiviteter med borgerne, 
hvor de kunne få lov til at udfolde sig kreativt. 

• Her får i lige et indblik i vores hverdag. 



• På plejehjemmet var det meget anderledes end 
hvad vi har været vant til hjemmefra.

• Medicinen stod fremme og tilgængligt for 
borgererne.

• Når de skulle have medicin, knuste de ofte medicin 
til borgere , som tager længere tid om at indtage 
sin medicin.



• Plejehjemmet var I sig selv ikke særlig
stort, men opdelt I 2 etager. På øverste
etage boede de selvhjulpne borgere, og
her var der en fællesstue de kunne gøre
gavn af.

• Der var en stor spisesal nedenunder, hvor
borgerne spiste i opdelte grupper.

• Værelserne var opdelt I 1 pers, 2 pers, 3 
pers og helt op til 4 pers på hvert værelse. 

• Der var 2 badeværelser på hver etage, som
de deltes om.

• Plejen foregik anderledes, da det
handlede om at blive hurtigt færdig samt
mangelende rehabilitering, da de ikke har
samme ressourcer og hjælpemidler som vi 
har herhjemme. 



• På plejehjemmet gik de 
meget op I udsmykning
af hjemmet. 

• Det føltes hjemligt med 
mange billeder på
væggene, samt de havde
hunget billeder op af
borgere fra deres unge
dage. 

• På væggene var der 
udsmykket med 
farverige motiver, som
de selv havde lavet. 



•Dette var de apparater
de gjorde brug af på
plejehjemmet, til at 
måle de vitale værdier. 





•Her lavede
vi masker 
I dagene
op til
karneval.



• Vi havde en super god 
oplevelse I form af
udlandspraktik og kan
klart anbefale det til
andre.


