
 

 

5 uger i Holland 
 

- internationalt@sosuh.dk 

 

Søndag 

Vi tog flyet søndag og ankom til det hus vi skal bo i 

senere om aftenen. Vi blev hentet på stationen af Mar, 

som ejer huset. Hun viste os rundt i det store hus, 

efterfulgt af en kop te og toast i stuen, hvor vi sad og 

snakkede.  

 

Mandag 
Om morgenen blev jeg hentet af den internationale koordinator og kørt over til den 

børnehave/vuggestue som jeg skal arbejde i. Min dag starter med at jeg snakker med 

vi min vejleder og derefter bliver jeg vist rundt på alle 5 forskellige steder, hvor de 

har institutioner. De tilbyder både 

vuggestue/børnehave og SFO. Kollegaerne virker meget 

søde og imødekommende alle sammen og man kan 

tydeligt mærke at de har et godt fælleskab på tværs af 

de forskellige steder de arbejder. Jeg kommer ind på 

den stue jeg skal arbejde på, hvor der er børn fra 3 

måneder til 4 år. Jeg kan se at børnene kigger meget på 

mig og kan se at jeg er ny. Nogle af børnene siger noget 

hollandsk til mig, og jeg smiler tilbage ;) Jeg gav en baby 

på 3 måneder sutteflaske, hun var virkelig lille, så jeg 

blev helt nervøs da jeg skulle tage hende op til mig. 
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Tirsdag 
Min første dag på BSO. Her bliver børnene hentet af 

pædagoger, fra forskellige skoler og bliver her i BSO og leger til 

deres forældre henter dem. Babbels henter i dag børn fra 15 

forskellige skoler. På bordene er der lagt noget modellervoks 

ud og en kasse med dukker. Jeg bliver præsenteret af en af 

mine kollegaer, så børnene ved hvem jeg er og ved at jeg ikke 

kan snakke hollandsk. Der kommer 2 søde piger hen til mig, jeg 

kan se at de gerne vil snakke med mig. De virker lidt generte og 

kan ikke snakke engelsk. De begynder at vise mig nogle 

gymnastiktricks til mig og det griner vi lidt af. BSO har åben fra 

kl. 7-8.30 og kl.13.30-19.  

 
Onsdag 
Min anden dag i børnehave/vuggestue. Flere af børnene begynder at komme over til 

mig og snakke hollandsk. Nogle af børnene giver mig noget legetøj i hånden og vi 

kommunikere gennem mimik og kropsprog. Jeg giver flere af babyerne sutteflaske og 

en af babyerne falder i søvn i mine arme. Senere på dagen går vi ud med børnene så 

de kan lege i sandkassen og køre på cykler. Jeg snakker med nogle af de andre 

voksne, som er på de andre stuer. Jeg møder en sød kollega der hedder Naomi, som 

selv har prøvet at arbejde i Spanien under hendes uddannelse. Sidst på dagen var der 

er baby der gylpede udover mit tøj og hår ;) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Torsdag  

Min anden dag i BSO. Jeg kan allerede tydeligt mærke at jeg har 

fået en relation med nogle af børnene. Vi leger gemmeleg og spiller 

kort ligesom i tirsdags. 2 af børnene kan snakke engelsk, så de 

oversætter nogle gange for de andre børn. Ingen af børnene har 

engelsk i skolen, så de har lært det gennem YouTube. Jeg får en 

masse tegninger i løbet af dagen og der er flere af børnene der 

fletter og sætter mit hår. Flere af børnene kommer over og giver 

mig et kram, når de skal hjem.  

  

Fredag 
kan snakke engelsk, så de oversætter nogle gange for de andre børn. Ingen af Jeg 

møder nye kollegaer på min stue, og de er virkelig søde. De spørg meget ind til mig 

og prøver at oversætte hvad de snakker om, selvom de har svært ved engelsk. Der er 

meget få børn hele dagen, da mange børn holder fri om fredagen. Jeg leger med 

børnene og får at vide at jeg er god til børn ☺.  

 

Lørdag 
Om lørdagen tog vi toget ind til Amsterdam. Vi fik shoppet en del 

og både spist morgenmad og aftensmad i Amsterdam. Der var 

utrolig smukt med alle de mange kanaler og blomster. De har også 

rejsekort her i Holland, så det er nemt at finde ud af hvordan man 

kommer rundt omkring.  

 
 
 
 



 

 

 

Søndag  
Der var utrolig smukt med alle de mange kanaler og blomster. De 

har også rejsekort Vi var trætte efter en oplevelsesrig uge, med 

mange nye indtryk. Vi sov længe og da vi alle var kommet op og 

havde fået ryddet lidt op, tog vi hen til det center der ligger 5 min fra 

vores hus.  

 

 

Jeg ser frem til næste uge hvor jeg skal med på tur i børnehaven, ud 

til en bondegår og se lam. Derudover glæder jeg mig til at lære 

noget mere hollandsk af børnene og se relationerne udvikle sig.  

 

Refleksioner: 

- Vuggestue/børnehave er i Holland private institutioner.  

- Det er overraskende at man i Holland de kun har så lidt barsel, at helt små 

babyer skal passes i en institution. Jeg føler mig privilegeret over at vi har så 

gode barsels forhold i Danmark. Når jeg snakker med kollegaerne, omkring 

barsel siger de til mig, at de også selv tænker at det er bedre at barnet er 

hjemme i længere tid.  

- Vuggestuen/børnehaven har åben fra 7-19 hverdag. Der er derfor mulighed 

for at tilkøbe aftensmad. Børnene kommer ofte 2-4 dage om ugen. 

Pædagogerne arbejder 9,5 timer på en dag. Derfor arbejder alle max 4 dage 

om ugen.  

- Mine kollegaer fortæller mig at det er ret normalt at man kun arbejder 4 dage 

om ugen her i Holland. Det kan jeg sagtens se en fordel. Børnene har en lidt 

længere dag, men har derfor også en ekstra dag fri sammen med deres 

forældre.  



 

 

 

- Det føltes mærkeligt at man ikke kan forstå hvad de snakker om til hinanden. 

Nogle gange er de søde til at oversætte hvad de snakker om. 

 


