
                              

 

Leader Linné Småland Organisationsnummer                        Bankgiro 
www.leaderlinne.se  802496-3798 5014-2207 

  
Besöksadress: Fabriksgatan 21, Alvesta 

Postadress: box 5, 342 21 Alvesta 

Engine - utbytesprogram 
 
Introduktion 

ENGINE, entreprenörskap genom internationella erfarenheter, är ett 
LEADERprojekt som finansieras av EUs landsbygdsprogram. Projektet 
drivs av Leader Linné Småland i partnerskap med Angus, Perth and 
Kinross och Fife Leader i Skottland.  

Projektmål: 

• Personlig utveckling genom inspiration och idéer från nya 
internationella kontakter 

• Att ta ungdomar från sin nuvarande plats/situation och ge dem verktyg att utvecklas 
ytterligare 

• De två övre punkterna kommer att leda till att projektet stärker entreprenörskap och bidrar 
till aktivt deltagande i de landsbygdsområdena som projektet omfattar. 

Programmet  

Erfarenhetsutbytet omfattar en skotsk och en svensk grupp med 15 personer per grupp i åldrarna 18 
till 25 år. Utbytet varar i 10 dagar (7-16 augusti) med inspiration, kulturella aktiviteter och 5 dagar 
ute på en arbetsplats.  

Dag 1: Resa - Gemensamt boende med gruppen, välkomnande och middag. 

Dag 2: Orienteringsdag – dag med information och aktiviteter som anordnas av projektledarna Rural 
Skills Scotland (RSS). Även denna natt är gemensamt boende. 

Dag 3: Inackordering hos värdfamiljer. Vardera värd kommer att organisera aktivitet åt er. Kan 
eventuellt vara sevärdhet eller något annat som de anser är intressant.  

Dag 4-8: På arbetsplats. 

Dag 9: Gruppen samlas återigen för gemensam dag. Inspirationsföreläsning, utvärdering av vistelsen, 
utdelning av intyg av deltagande i Engines utbytesprogram och avslutningsmiddag.  

Dag 10: Hemresa.  

26-27 juni hålls ett obligatoriskt kick-off möte där gruppen kommer att delta i workshop med tema 
social inkludering av unga på landsbygden tillsammans med Ylva Saarinen samt roliga teambuilding 
aktiviteter med övernattning. 
 
30 maj ser vi gärna att ni är med vid välkomstaktiviteterna med den skotska gruppen. 
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Deltagarna  

Vi kommer att rekrytera 15 deltagare från följande kommuner inom Leader Linné Smålands område: 
Alvesta, Växjö, Ljungby, Vetlanda, Sävsjö, Värnamo, Markaryd och Älmhult. 

Deltagarna bör uppfylla en eller flera av följande punkter: 

• har ett personligt driv att vara en del av landsbygdsutvecklingen  
• har en förkärlek för landsbygden  
• vill leva och verka på landsbygden  
• är företag- eller samhällsentreprenörer  
• har ett intresse för företag- och samhällsentreprenörskap  
• är ungdomsledare inom en organisation, förening eller företag  
• är involverade i exempelvis sport, kultur, jakt, miljöfrågor m.m. Alla intressen och idéer är 

välkomna så länge de bidrar till egna nya erfarenheter och landsbygdsutveckling 

För de som anmäler intresse kommer vi att hålla enskilda intervjuer för att få en klarare bild av 
dennes personlighet och att hen har drivet som vi söker. Vi vill även säkerställa att deltagaren får ut 
så mycket som möjligt av sin resa i projektet.  
 
Kostnader Leader Linné står för 

• Flyg till och från Skottland. 
• Transport: till och från flygplatserna. 
• Eventuell pendling: mellan boende och arbetsplats. 
• Matpeng: Om du inte har en värdfamilj som erbjuder måltider får du en matpeng av oss. Det 

är då viktigt att du sparar kvitton och skriver namn och syfte (frukost, lunch, middag) på 
baksidan.  

• Boende: i det fall du bor på vandrarhem och inte i värdfamilj.  

Kostnader du står för själv 
 

• Mat utöver frukost, lunch och middag 
• Aktiviteter utanför programmet 
• Egna resor utanför programmet 

När händer det? 

Deltagarlistan för gruppen som åker till Skottland ska vara färdig den 15 maj och reser den 7–16 
augusti 2020. Gruppen från Skottland tas emot i Sverige den 29 maj–7 juni 2020.  

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta Leader Linné Småland på e-post: 
emilie@leaderlinne.se Tfn: 0705 600 897 eller följ länken till vår hemsida Leaderlinne.se: 
http://leaderlinne.se/l/projekt/24406 
Scrolla neråt för att läsa om förra årets deltagare! 

mailto:emilie@leaderlinne.se
http://leaderlinne.se/l/projekt/24406
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Desiré och Alice berättar om sina upplevelser! 

 
 

  

 

  

 

Hej! 
Desiré heter jag och jag fick möjligheten att följa 
med på utbytesprojektet Engine till Skottland i 
augusti 2019. Från början är jag uppvuxen 
utanför Åseda och har alltid haft ett intresse för 
hästar, personlig utveckling och upplevelser av 
alla slag. Därför började jag plugga 
högskoleutbildningen Event Management i 
Varberg hösten 2017. På grund av dessa intressen 
sökte jag till Engine för att få uppleva nya 
perspektiv inom området, utveckla mig själv och 
mitt entreprenörskap. 
I Skottland blev jag placerad på Falkland Estate, 
vilket är ett centrum som arbetar för hållbarhet i 
Falkland-området för både djur- och naturliv. 
Falkland Estate har även många fantastiska 
byggnader som nyttjas och bevaras genom 
verksamheten, vilka även används som lokaler till 
olika evenemang, bland annat bröllop. Under de 
5 dagarna jag var där fick jag hjälpa till och rigga 
upp inför två bröllop samt vara med på ett av 
dessa. Jag fick göra allt från att stryka dukar och 
möblera, till att ta hand om gäster och se till att 
middagen gick smidigt. Förutom bröllopsarbetet 
fick jag även medverka på ett planeringsmöte om 
kommande evenemang till hösten. 
Det bästa jag tar med mig från resan var 
upplevelsen av den skotska kulturen genom 
bröllopen, men främst att få lära känna de 
fantastiska människorna som jobbar där och 
brinner för det dom gör. Falkland Estate har även 
ett hållbarhetsperspektiv genom hela sin 
verksamhet, vilket är en global utmaning idag för 
destinationer såsom Falkland. Jag är även otroligt 
glad över min värdfamilj - utan dom hade jag 
aldrig fått ut så mycket av resan som jag gjorde! 

Alice här!  
Jag är snart hela 19 år och bor på en gård utanför 
lammhult med min familj. Jag går mitt sista år på 
gymnasiet där jag läser den naturvetenskapliga 
linjen med skoglig inriktning. Jag älskar att lära 
mig och dessutom att få möjlighet att få se och 
pröva nya saker! Och utbytesresan till Skottland 
var ett PERFEKT TILLFÄLLE! Att få den chansen att 
få se och lära sig så mycket om andras 
erfarenhet, kultur, språk, levnadssätt och 
tankesätt är fantastiskt! 
 
När jag var i Skottland fick jag först och främst se 
ett fantastiskt land med nya vänner. Sen att få bo 
hos en värd under dagarna som jag var på 
Murton trust var riktigt kul då man verkligen fick 
sätta sig in i kulturen etc. På Murton trust där jag 
var hade de en djur- och naturpark för att 
människor, små som stora, skulle få vara nära 
djur och natur. Det var kul att få se deras sätt att 
arbeta då de jobbade med människor av olika 
slag! 
 
Så jag säger bara ta chansen! Riktigt kul och 
givande. Jag ångrar mig inte en sekund att jag 
valde att åka med! Man får nya erfarenheter, 
idéer, kontakter, vänner etc! 

 

 


