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HVORFOR BLIVE VÆRTSFAMILIE?
At være værtsfamilie er en spændende og 
lærerig oplevelse for hele familien. I lærer 
ikke blot et ungt menneske fra et andet land 
og en anden kultur at kende. I lærer også en 
masse om jer selv. ”Plejer” og alle de uskevne 
regler bliver udfordret og måske vil i ligefrem 
ændre rutiner. Alle i familien får en oplevelse 
og en ven for livet. At være værtsfamilie er 
kort sagt en unik oplevelse! 
 
Alle kan blive værtsfamilie. Uanset køn, fami-
liesammensætning eller hvor I bor i landet. 
Det vigtigste er, at man har lyst og hjerterum 
til at have et ungt menneske boende.  
 
Det er ikke et krav, at udvekslingsstudenten 
får sit eget værelse, eller at man f.eks. har 
hjemmeboende børn. Vores værtsfamilier 
kan se meget forskellige ud. 

RANUM-PROGRAMMET  
- HVAD GÅR DET UD PÅ?
AFS-programmet på Ranum Efterskole 
College er specielt ved, at det på én gang 
giver AFS-udvekslingsstudenterne en efter-
skoleoplevelse, en intens AFS-oplevelse på 
obligatoriske lejre og en oplevelse af, hvor-
dan det er at være en del af en almindelig 
dansk familie.

 
 

Hvert år i august kommer der ca. 20 unge fra 
hele verden til Danmark for at deltage i netop 
dette program. Vi søger familier, som har lyst 
til at være værtsfamilie på deltid. Som værts-
familie for en AFS-udveklingsstudent på Ra-
num vil du få den fulde oplevelse af at være 
værtsfamilie - men kun i weekender og ferier. 
Altså svarende til andre familier til efterskole-
elever.

AFS-udvekslingsstudenterne er godkendt til 
et udvekslingsophold af AFS og af Ranum 
Efterskole College. De er mellem 14 og 18 år 
og deltager i de internationalt anerkendte en-
gelsksprogede IGCSE og Cambridge A-levels 
programmer, der svarer til 10. klasse eller det 
danske gymnasium.

HVAD KAN EN RANUM-
VÆRTSFAMILIE BIDRAGE MED?
Jeres familie vil sammen med skolen være 
den trygge ramme om udvekslingsstudenten, 
mens han eller hun er i Danmark. I åbner jeres 
hjem for et ungt menneske og får samtidig 
en unik, interkulturel oplevelse.   

Udvekslingsstudenten vil komme til at lære 
dansk sprog og kultur at kende både på sko-
len, og når de er hjemme hos jer i weekender 
og ferier. Det er derfor vigtigt, at I har lyst til 
at inkludere udvekslingsstudenten i jeres
familieliv, tale dansk og hjælpe ham eller hen-
de med at forstå den danske kultur.



DE PRAKTISKE DETALJER
For at udvekslingsstudenten får det bedst 
mulige ophold i Damark, vil vi blive glade, 
hvis I vil hjælpe udvekslingsstudenten med 
nogle praktiske ting. 

• Udvekslingsstudenten vil tilbringe den 
første uge hos jer, så I har mulighed for at 
lære hinanden at kende. I løbet af denne 
uge, vil der være et velkomstarrangement 
for hele familien i Aalborg Lokalforening. 
I opfordres til at være med til skolestarten 
på Ranum Efterskole College søndag den 
13. august. 

• I må meget gerne hjælpe udvekslingsstu-
denten med at få et telefon- og rejsekort.

• I må også meget gerne dele jeres viden 
om den by, I bor i, og om transportmulig-
hederne i området og til og fra skolen.

• I  er velkomne til at hente og bringe ud-
vekslingsstudenten, når han eller hun skal 
hjem i weekenden. 

• Antallet af weekendbesøg aftales mellem 
jer og udvekslingsstudenten. 

• Jeres familie deltager sammen med 
udvekslingsstudenten i spændende og 
hyggelige begivenheder på skolen i løbet 
af året.

• I betaler kun for kost og logi. Udveks-
lingsstudenten har lommepenge med og 
skal selv betale for tøj og fornøjelser. 

• AFS betaler transportudgifter til og fra 
jeres hjem og Ranum samt obligatoriske 
AFS-lejre. 

• AFS udvekslingsstudenterne er dækket af 
den offentlige sygesikring under ophol-
det, og de bliver opfordret til at tegne en 
ansvars- og ulykkesforsikring hjemmefra.  

Her kan I se hvordan skoleåret forløber. Der er tale om en principiel skitse 
og de enkelte perioder kan variere fra år til år. I de røde perioder er eleven 
på skolen eller deltager i aktiviteter med skolen, i de blå er eleven på 
AFS-lejre og i de orange hos værtsfamilien.  
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Læs meget mere og ansøg på www.afs.dk

Du kan også ringe til os på tlf. 38 34 33 00 

Følg os på www.facebook.com/AFSInterkulturDanmark

SAMARBEJDET MED AFS
Ved at blive værtsfamilie hos AFS bliver I en 
del af et stort netværk af frivillige - både lo-
kalt og nationalt. Som værtsfamilie er I knyt-
tet til en AFS-lokalforening, som arrangerer 
forskellige møder og aktiviteter i løbet af 
AFS-opholdet. I får mulighed for at lære nyt 
og udveksle erfaringer med andre værtsfami-
lier. Under opholdet afholder AFS Interkultur 
desuden forskellige arrangementer og lejre 
for de unge.

Alle værtsfamilier og udvekslingsstudenter 
har en AFS-kontaktperson fra lokalforenin-
gen. Hvis noget går skævt, kan I få støtte og 
vejledning hos kontaktpersonen og det loka-
le frivillige netværk og hos AFS Interkultur. 
Vi har en 24-timers telefonvagt i tilfælde af, 
at der skulle opstå alvorlige, akutte proble-
mer.

HVORDAN BLIVER I RANUM-
VÆRTSFAMILIE?
Hvis I ønsker at blive værtsfamilie for en 
AFS udvekslingsstudent på Ranum Efteskole 
College, skal I som det første kontakte AFS i 
Aalborg Lokalforening: 
 
AFS Interkultur 
Aalborg Lokalforening 
Frank Jensen 
 
Tlf. 25 77 74 88 
Email: torsvang@jensen.mail.dk 
 
I vil som del af godkendelsen som Ranum-
værtsfamilie skulle udfylde en ansøgning, 
have et besøg af lokalforeningen og deltage i 
en informationsaften.  

AFS Interkultur er en frivilligdrevet non-profit forening, som igennem en række udveks-
lingsprogrammer arbejder for at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af 
landegrænser.  Foreningen er del af den verdensomspændende organisation AFS Intercul-
tural Programs, der er repræsenteret i mere end 50 lande.
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AFS-udvekslingsstudenterne går på Ranum 
Efterskole College, hvor de møder den danske 
kultur og får venner fra Danmark og resten af 
verden.

AFS-udvekslingsstudenterne og deres værtsfa-
milier mødes til fælles arrangementer i AFS-lo-
kalforeningen. 


