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Mit liv som praktikant i Bruxelles
Jeg har været rigtig glad for min tid i Bruxelles. Jeg faldt hurtigt til i byen og er vild med alle dens
kvalitetsmarkeder, gode barer og mange events. Samtidig er der mange muligheder i, at være en masse nye
mennesker der mødes for første gang som alle vil lære
byen og hinanden at kende. Derfor har det været godt med
en base i medpraktikanterne på kontoret, at bo i et
daskerhus og at mødes med de andre på lux. Men det har
også været fedt når vi har været inviteret til mere
internationale mingle events for praktikanter. Jeg vil i hvert
fald komme til at savne triple karmeliet, big sin burger på
onsdagsmarked på Chatelain, Belgiens bedste pomfritter
på Place Jourdan samt byens mange kreative og skøre
events i efteråret. Sidst men ikke mindst har det været fedt
at besøge mange af de andre byer i Belgien. De har deres
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egen charme og
egne særligheder som skal opleves!
Hvordan har praktikken udfordret min faglighed?
Det er noget helt andet at indgå på en arbejdsplads i det daglige,
end at læse hele dagen med mindre studenterjobs ved siden af.
Det har været fedt at skulle lave analyser og finde information
som skulle bruges i virkeligheden. Men det har været en
udfordring ikke altid at have adgang til en stor pæn database
som jeg er vant til fra studiet. Mange data er ikke tilgængelige
eller ikke opgjort på den bedste måde. Derfor har det været en
udfordring at lave en analyse ud fra den data man har, og ikke
som jeg er vant til med et datasæt og en opgaveformulering
som passer sammen til formålet.
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Styrker og kvalifikationer jeg tager med mig videre
Jeg har helt sikkert lært meget af at indgå på en arbejdsplads i
det daglige. Der er en masse normer og forventninger man
kan lære rigtig meget af. Jeg har arbejdet meget selvstændigt,
men samtidig er vi afhængig af hinanden. Men heldigvis
fungerer kontoret rigtig godt og der er et rigtig behageligt
arbejdsmiljø. Jeg har lært meget af at lave analyser som skal
bruges i praksis, både dem jeg selv har lavet, men også af dem
jeg har fået fremlagt til større konferencer. Herudover har jeg
også fået erfaringer med interviews som skal bruges til
nyhedsbrev, og derfor ikke skal være så akademisk som
normalt. Så har jeg også lært hvordan man drikker vin, spiser
mad i buffetten og mingler, alt sammen på en gang! En-håndtricket vil jeg kalde det. Det er godt at have en mentor!
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Min største oplevelse
Det er svært at sige hvilke oplevelser der er de største og
bedste for jeg har oplevet så mange ting. Men nogle af de
mere bemærkelsesværdige oplevelser jeg har haft som kun
kan oplevelses i Bruxelles er nogle af de arrangementer jeg
har været ude til. Jeg var blandt andet til en to dags
konference om inklusionen af social science and
humanities i Horizon 2020 sammen med Mette. Her fik jeg
virkelig en forståelse for hvilke trends der er i Bruxelles lige
nu og en forståelse for hvordan forskerne møder Bruxelles.
Det var især interessant med et langt oplæg til sidst på dag
to hvor EU-Kommissionens folk til sidst i deres oplæg
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gennemgår al den vigtige viden vedrørende de calls der er relevante for social science and humanities på
meget kort tid. Der var en masse spørgsmål og især mange kritiske spørgsmål fra salen om EUKommissionens præferencer, men disse blev alle sammen fejet væk på en politisk korrekt måde. Herudover
har jeg været til LIBE udvalgsmøde hvor Inger Støjberg og Kristian Jensen skulle forsvare det danske
smykekforslag. Det var virkelig spændende at mærke spændingerne i salen og være tilskuer til det politiske
spil helt tæt på!
Tre ord, som betegner min tid i Bruxelles
LUX, weekendture og søde mennesker.

