
AFS lokalkontakt
Håndbok for lokalkontakter



Innhold 
 

INNHOLD .......................................................................................................................................................... 1 

VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT – VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE! .......................................... 3 

OM AFS ............................................................................................................................................................ 4 

VERDIGRUNNLAG ..................................................................................................................................................... 4 

VISJON .................................................................................................................................................................. 4 

KJERNEVERDIER ....................................................................................................................................................... 4 

INTERKULTURELL LÆRING ........................................................................................................................................... 4 

HISTORIEN OM AFS ................................................................................................................................................. 5 

UNGDOMSUTVEKSLING ............................................................................................................................................. 5 

FRA AMERICAN FIELD SERVICE TIL AFS ........................................................................................................................ 5 

AFS NORGE ........................................................................................................................................................... 5 

ETISKE RETNINGSLINJER I AFS NORGE .............................................................................................................. 6 

LOJALITET ............................................................................................................................................................... 6 

TAUSHETSPLIKT ....................................................................................................................................................... 6 

MEDLEMSKAP ......................................................................................................................................................... 6 

STØTTEAPPARATET I AFS NORGE ..................................................................................................................... 7 

LOKALLAGENE ......................................................................................................................................................... 7 

AFS-KONTORET ....................................................................................................................................................... 7 

LOKALKONTAKTENS ROLLE ............................................................................................................................... 8 

LOKALKONTAKTENS OPPGAVER ................................................................................................................................... 8 

MÅNEDLIG KONTAKT ................................................................................................................................................ 9 

TIPS TIL PROBLEMLØSNING ............................................................................................................................ 11 

DERSOM DET OPPSTÅR PROBLEMER ........................................................................................................................... 11 

KOMMUNIKASJONSHJULET....................................................................................................................................... 12 

KONFLIKTHÅNDTERING I AFS ................................................................................................................................... 12 

LOKALKONTAKTROLLEN OG KONFLIKTHÅNDTERING ....................................................................................................... 13 

FAMILIEBYTTE ....................................................................................................................................................... 15 

HJEMSENDELSE ..................................................................................................................................................... 16 

MEGLERROLLEN .................................................................................................................................................... 16 

MEKLINGSMØTE MELLOM AFSER OG VERTSFAMILIE ..................................................................................................... 17 

HVA ER DE TYPISKE UTFORDRINGENE? .......................................................................................................... 20 

REGLER OG RETNINGSLINJER I VERTSFAMILIEN .............................................................................................................. 20 

ØKONOMI OG UTSTYR ............................................................................................................................................. 21 

SKOLEN................................................................................................................................................................ 21 

SELVSTENDIGHET ................................................................................................................................................... 22 

VENNER ............................................................................................................................................................... 22 

SPRÅK OG KOMMUNIKASJON .................................................................................................................................... 22 

SAMMENLIGNING MED HJEMLANDET ......................................................................................................................... 23 

BRUK AV INTERNETT OG KONTAKT HJEM ..................................................................................................................... 23 

HJEMLENGSEL OG KULTURSJOKK ............................................................................................................................... 23 



2 
 

INTERKULTURELL LÆRING .............................................................................................................................. 24 

HVA ER KULTUR? ................................................................................................................................................... 24 

ISFJELLET .............................................................................................................................................................. 25 

NÅR KULTURER MØTES............................................................................................................................................ 25 

SKILLET MELLOM Å OBSERVERE OG Å TOLKE ................................................................................................................. 27 

INTERKULTURELL LÆRING OG GLOBAL BEVISSTHET ......................................................................................................... 27 

HOFSTEDES KULTURELLE DIMENSJONER ...................................................................................................................... 28 

INTERKULTURELL BEVISSTHET ................................................................................................................................... 33 

TILPASNING .......................................................................................................................................................... 35 

HVER OPPLEVELSE ER UNIK! ..................................................................................................................................... 37 

KOMMUNIKASJON ................................................................................................................................................. 38 

KOMMUNIKASJON OG KONFLIKTHÅNDTERING .............................................................................................................. 39 

PRAKTISK INFORMASJON ............................................................................................................................... 42 

AFS.NO ............................................................................................................................................................... 42 

FACEBOOK-GRUPPER .............................................................................................................................................. 42 

OBLIGATORISKE AFS-AKTIVITETER ............................................................................................................................. 42 

OPPHOLDSTILLATELSE ............................................................................................................................................. 43 

SYKDOM OG HELSE ................................................................................................................................................. 43 

AFS-REGLER .................................................................................................................................................... 44 

INTERNASJONALE AFS-REGLER ................................................................................................................................. 44 

NASJONALE AFS-REGLER......................................................................................................................................... 44 

REISEREGLER .................................................................................................................................................. 46 

INNENLANDSREISER ................................................................................................................................................ 47 

UTENLANDSREISER ................................................................................................................................................. 48 

BESØK ................................................................................................................................................................. 49 

AVSLUTNING OG HJEMREISE ..................................................................................................................................... 49 

PRAKTISKE TIPS TIL VERTSFAMILIEN ............................................................................................................... 50 

HUSREGLER OG RUTINER ......................................................................................................................................... 50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© AFS Norge Internasjonal Utveksling 2016, med enerett. 



3 
 

Velkommen som lokalkontakt – velkommen som frivillig i AFS Norge! 
 
Takk for at du har sagt deg villig til å være lokalkontakt for en vertsfamilie og en AFS-elev 
dette skoleåret. Det setter vi stor pris på. 
 
I håndboken vil du finne informasjon om AFS, din rolle som lokalkontakt, praktisk informasjon 
om vertsprogrammet samt informasjon om konflikthåndtering og gode tips til deg som 
lokalkontakt. Håndboken er ment som et oppslagsverk som du kan bruke underveis i året. 
Når ulike kulturer møtes vil det være rom for misforståelser, og vi håper at du her kan finne 
råd til hvordan du kan bidra til å gjøre dette møtet så bra som mulig. 
 
Som lokalkontakt er du en viktig del av frivillignettverket til AFS, og en avgjørende brikke i 
støtteapparatet vårt. Lokalkontakten skal hjelpe og støtte både AFSer og vertsfamilie i løpet 
av utvekslingsåret. Du skal være en som AFSeren og vertsfamilien kan dele gleder og 
utfordringer med, og det er derfor viktig å bygge opp et vennskapelig og tillitsfylt forhold 
mellom dere. Å være lokalkontakt er en hyggelig måte å bli kjent med en ungdom fra en 
annen kultur på, samtidig som du hjelper vertsfamilien og AFSeren selv til å ha et flott år. 
Antagelig vil du lære mer om deg selv og den norske kulturen også! 
 
Lokallaget blir en viktig støttespiller gjennom året, og de du kommer til å ha mest kontakt 
med i AFS-nettverket. I tillegg vil AFS-kontoret i Oslo selvfølgelig alltid være tilgjengelige for 
spørsmål, råd og veiledning gjennom hele året. 
  
Vi ønsker deg lykke til! 
 
 
Velkommen som lokalkontakt - og velkommen til AFS! 
 
Vennlig hilsen oss på AFS-kontoret i Oslo 
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Om AFS 
 

Som lokalkontakt i AFS blir du en del av et verdensomspennende nettverk av frivillige. AFS 
er verdens eldste og største utvekslingsorganisasjon, og vi har over 50 medlemsland fordelt 
på alle kontinenter. AFS er en frivillig og ideell organisasjon, uten politisk eller religiøs 
tilknytning. Gjennom utveksling ønsker AFS å øke den interkulturelle kompetansen hos den 
enkelte, som igjen kan bidra til en mer rettferdig og fredfull verden. 
 
Med over 40 000 aktive frivillige i nettverket, er AFS en av verdens største frivillige 
organisasjoner. AFS Norge er en selvstendig partner i AFS-nettverket, og har drevet med 
ungdomsutveksling siden 1947.  
 
 

Verdigrunnlag 
 
AFS sin grunnleggende idé er å knytte bånd mellom mennesker på tvers av kulturer og 
landegrenser, og på den måten bidra til økt interkulturell forståelse og fred. 
 
 

Visjon 
 
AFS Norge skal gjennom sitt verdensomspennende nettverk av frivillige, være en ledende 
tilrettelegger for interkulturell læring og utvekslingsprogrammer av høy kvalitet. 
 
 

Kjerneverdier 
 
Alle deler av AFS sitt arbeid er basert på følgende kjerneverdier: 
 
Inspirerende - Støttende - Pålitelig - Knytter bånd 
 
 

Interkulturell læring 
 
Kunnskap om hvordan vi kan kommunisere og samhandle med andre land og kulturer på 
best mulig måte, er viktig i dagens samfunn. AFS mener at både utvekslingselever, 
vertsfamilier, frivillige og lokalsamfunn lærer noe verdifullt gjennom utveksling som gjør oss 
bedre i stand til å forstå verden omkring oss. Denne forståelsen gir oss større toleranse for 
mennesker fra andre kulturer, og den er derfor med på å skape større mellommenneskelig 
forståelse og en mer fredfull verden. 
 
 
AFS sitt formål er fred, og vi ønsker å bidra til å oppnå en mer fredelig verden gjennom 
å legge til rette for større forståelse og mer kunnskap om andre kulturer. AFS vil 
motivere hver enkelt av oss til å forstå og lære om andre kulturer på en konstruktiv og 
fredelig måte.  
 
Gjennom å gi støtte og råd til en vertsfamilie og en AFSer, gir du et viktig bidrag til økt 
forståelse på tvers av kulturer.  
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Historien om AFS 
 
AFS har sitt utspring i American Field Service, et frivillig ambulansekorps som fraktet sårede 
fra slagmarken i Europa under de to verdenskrigene. Amerikanske ambulansesjåfører bosatt 
i Frankrike erfarte at personlig kontakt over landegrensene bidro til forståelse og vennskap. 
De ønsket å bidra til å knytte bånd mellom mennesker fra ulike kulturer og være med å 
forhindre at de nok en gang måtte ut med ambulanser på en ny slagmark. 
 
 

Ungdomsutveksling 
 
I mellomkrigstiden ga American Field Service universitetsstipender til fransk og amerikansk 
ungdom. Etter aktiv innsats også under andre verdenskrig tok ambulansesjåførene i 1946 
initiativet til å starte med utveksling av ungdom i videregående skole. I 1947 reiste 50 
ungdommer fra henholdsvis Estland, Frankrike, Hellas, Nederland, New Zealand, Norge, 
Storbritannia, Syria, Tsjekkoslovakia og Ungarn over havet for å bo og gå på skole i USA. 
Siden den gang har vi vokst til å bli en verdensomspennende organisasjon, og har skiftet 
navn til AFS på veien. 
 
 

Fra American Field Service til AFS 
 
På 1980-tallet ønsket man å signalisere at AFS ikke bare er amerikansk, men en 
internasjonal organisasjon som favner om alle verdensdeler. Man valgte derfor å endre 
navnet fra American Field Service til AFS Intercultural Programs. Hovedmålet til 
organisasjonen fortsatte å være å utdanne ungdom til å forstå og finne mening i kontakt på 
tvers av landegrenser og kulturelle forskjeller. I dag tilbyr AFS utveksling gjennom mange 
forskjellige programmer over hele verden. Hvert år deltar over 12 000 ungdommer på AFS 
sine helårs utvekslingsprogrammer. Hovedkontoret til AFS ligger i New York, mens 
medlemsorganisasjonene fordeler seg på i overkant av 50 land i alle verdensdeler. 
 
 

AFS Norge 
 
AFS Norge har vært en del av AFS-historien helt fra starten av. Høsten 1947 reiste tre 
ungdommer fra krigsherjede Hammerfest til USA for å bo ett år hos en vertsfamilie og gå på 
skole der. Programmet vokste fort i Norge. Allerede i 1956 opprettet AFS et kontor i Oslo og i 
løpet av de ti første årene deltok 223 norske ungdommer på programmet. I 1960-årene 
vokste AFS virkelig frem som en stor, frivillig organisasjon, og vertsprogrammet ble opprettet 
også i Norge. 
 
I dag reiser rundt 250 norske elever på utveksling med AFS Norge hvert år, mens norske 
vertsfamilier årlig åpner hjemmene sine for rundt 150 utenlandske ungdommer. 
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Etiske retningslinjer i AFS Norge 
 

I AFS Norge samarbeider forskjellige mennesker med ulik bakgrunn og ulike verdier. Våre 
etiske retningslinjer sier noe om holdninger og hvordan ansatte og frivillige skal opptre når de 
arbeider sammen eller representerer AFS Norge i ulike samarbeidsforhold. Som lokalkontakt 
utgjør du en viktig rolle i frivillignettverket vårt, og disse retningslinjene gjelder derfor også for 
deg. 
 
 
Vi, frivillige og ansatte: 

 Vil forplikte oss til å respektere AFS sine mål, verdier, vedtekter og retningslinjer  

 Vil ha fokus på deltakernes ve og vel 

 Vil ha respekt og forståelse for hverandre og hverandres roller og ansvar 

 Vil ha ansvar for å sikre kvalitet i vårt arbeid og gjøre vårt beste for å oppnå gode 

resultater 

 Vil være bevisst på å lære av erfaring 

 Vil bruke organisasjonens nettverk og tilgjengelig faglig kunnskap for å løse problemer 

 Vil være inkluderende og arbeide for mangfold interkulturell læring 

 Skal behandle informasjon om personer og relasjoner med varsomhet 

 
 

Lojalitet  
 
Som lokalkontakt er du også en frivillig, og dermed AFS sitt ansikt utad. Dette betyr at det du 
som lokalkontakt sier om AFS, enten om organisasjonen eller enkeltpersoner, har betydning 
for hvordan andre ser på oss. Vi håper og tror at du vil få mange gode minner og erfaringer 
som lokalkontakt i AFS, men av erfaring vet vi at det noen ganger vil oppstå problemer eller 
at ting ikke fungerer som det skal. Da vil vi gjerne at du skal ta kontakt med AFS-kontoret, 
slik at vi kan løse problemer, rette opp i misforståelser og forbedre hverandre.  
 
 

Taushetsplikt 
 
Som lokalkontakt i AFS Norge vil du få kjennskap til personlig og konfidensiell informasjon 
om andre. Alle frivillige i AFS Norge må skrive under på en taushetserklæring, som 
lokalkontakt gjør du dette ved å akseptere vilkårene for å bruke Global Link på side 8. Denne 
vil gjelde for all personlig og konfidensiell informasjon du får kjennskap til gjennom ditt 
engasjement som lokalkontakt for AFS.  
 
 

Medlemskap 
 
AFS Norge er en medlemsbasert organisasjon. Det er derfor naturlig at du som frivillig er 
medlem av organisasjonen og betaler medlemskontingent.  
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Støtteapparatet i AFS Norge 
 

Støtteapparatet til AFS er bygd opp av frivillige i lokallagene og ansatte på AFS-kontoret. En 
av AFS sine styrker er alt arbeidet som blir gjort på lokalt nivå gjennom våre frivillige. Om du 
bor i et område med lokallag, vil det være lokallaget som er mest i kontakt med deg som 
lokalkontakt, ellers vil det være AFS-kontoret.  
 
 

Lokallagene 
 
I Norge har vi i overkant av 20 lokallag, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Her jobber dyktige 
frivillige for at alle deltakere på AFS sine programmer skal få en best mulig opplevelse. 
Frivillige i AFS kan være tidligere utvekslingselever og deres familier, nåværende og tidligere 
vertsfamilier, lokalkontakter og andre som er opptatt av det AFS står og arbeider for. 
Ettersom vi er en frivillig organisasjon, vil aktivitetsnivået i lokallagene variere fra år til år, og 
fra lokallag til lokallag. Vi har heller ikke aktive lokallag overalt. I områder uten lokallag, vil 
AFS-kontoret ha direkte kontakt med AFSere, vertsfamilier og lokalkontakter.  
 
 
 
Region 1: 
AFS Follo 
AFS Hamar 
AFS Oslo 
AFS Romerike 
AFS Østfold 
 
Region 2: 

AFS Agder 
AFS Asker og Bærum 
 
Region 3: 
AFS Bergen 
AFS Haugaland 
AFS Stavanger/Sandnes 

 
Region 4: 
AFS Kristiansund 
AFS Molde 
AFS Nord-Trøndelag 
AFS Sunnmøre 
AFS Trondheim 
 
Region 5: 
AFS Alta 
AFS Bodø 
AFS Midt-Troms 
AFS Tromsø 
AFS Vesterålen 

 
 
Se vedlegg for kontaktinformasjon til de ulike lokallagene.  
 
 

AFS-kontoret 
 
AFS-kontoret er administrasjonen eller sekretariatet til AFS Norge. Kontoret holder til i Oslo. 
Her jobber det omkring 15 engasjerte ansatte. De kontoransatte er ansvarlige for den daglige 
driften av organisasjonen og samarbeider med lokallag og frivillige i Norge på den ene siden, 
og ansatte på AFS-kontor i våre partnerland på den andre siden.  
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Lokalkontaktens rolle 
 

Som lokalkontakt er du en viktig del av frivillignettverket til AFS, og en avgjørende brikke i 
støtteapparatet vårt. Lokalkontakten skal hjelpe og støtte både AFSer og vertsfamilie i løpet 
av utvekslingsåret. Videre skal lokalkontakten være en kulturell veiviser for utvekslingseleven 
gjennom året. Vi vil oppfordre deg til helt fra starten å hjelpe AFSeren å identifisere, 
undersøke og forstå den norske kulturen. Dette er også en mulighet for AFSeren å kunne 
reflektere rundt og lære mer om sin egen kultur. Antagelig vil også du få mulighet til å lære 
om AFSerens kultur, i tillegg til at du lærer mer om deg selv og den norske kulturen! 
 
Å være lokalkontakt er en hyggelig måte å bli kjent med en ungdom fra en annen kultur på, 
samtidig som du hjelper vertsfamilien og AFSeren gjennom de utfordringene de støter på. 
Som lokalkontakt har du forpliktet deg til å holde jevnlig kontakt med både AFSer og 
vertsfamilie, minst én gang i måneden. Vi anbefaler at du tar kontakt med AFSer og 
vertsfamilie så raskt som mulig for å etablere kontakt! Vi anbefaler at du også deltar på 
eventuelle møter og aktiviteter som lokallaget arrangerer. 
 
En lokalkontakt har ingen kontrollfunksjon overfor vertsfamilien, men er der for å hjelpe til. I 
mange tilfeller er det du som lokalkontakt som er den første til å få vite om eventuelle 
utfordringer, og kan bidra til å forhindre større konflikter og problemer ved å avklare ting som 
er uklart underveis, eller videreformidle bekymringer til AFS lokalt eller nasjonalt. Skulle en 
større konflikt oppstå ber vi om at lokalkontakten tar kontakt med lokallaget og/eller AFS-
kontoret.  
 
 

Lokalkontaktens oppgaver  
 

 Forklare AFSer og vertsfamilie hva rollen som lokalkontakt innebærer. 

 AFSer OG vertsfamilie skal kontaktes hver måned. Dette kan skje personlig eller via 

andre medier. De første tre gangene bør det være et personlig møte. 

 Snakk med eleven og familien hver for seg. Temaer som bør berøres, er forholdet 

mellom AFSeren og vertsfamilien, forholdet til skole, fritid og integrering i 

lokalsamfunnet, generelt om hvordan ting går og hvordan utvekslingseleven og 

vertsfamilien har det, og eventuelle andre ting som vertsfamilie eller AFSer ønsker å 

snakke om. 

 Følge AFS sine regler og retningslinjer i møte med både AFSer og vertsfamilie.  

 Sende inn rapportskjema til AFS Norge etter hver kontakt. Det trenger ikke stå mye, 

men noen få setninger om hvordan både utvekslingselev og vertsfamilie har det, bør 

være med hver gang. Dersom det er noe som bør følges opp av lokallag eller kontor, 

må det krysses av for dette på skjemaet (mer informasjon om rapportering av 

månedlig kontakt finner du på side 9). 

 Være behjelpelig med å integrere AFSeren i lokalmiljøet.  

 Behandle sensitive og fortrolige opplysninger med varsomhet, jfr. taushetsplikten.  
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I tillegg kan lokalkontakten hjelpe til på følgende måte 
 

 Være en god samtalepartner både for AFSer og vertsfamilie. 

 Avlaste vertsfamilien ved å invitere eleven hjem til seg, med på aktiviteter og kanskje 

på middag eller helgebesøk i ny og ne. 

 Være bindeleddet til lokallaget ved å hjelpe til med praktiske ting som å skaffe 

vinterklær, skyss og lignende.  

 
 
Rutiner for arbeidsfordeling mellom lokalkontakt – lokallag – kontor 
 

 Lokallaget skal skaffe lokalkontakter til sine AFSere.  

 Lokallaget er en støttespiller for AFSer, vertsfamilie og lokalkontakt gjennom hele 
året. 

 Lokalkontakten skal ikke alene være ansvarlig for konfliktløsning. Lokallaget skal 
bistå med både rådgivning og konfliktløsning. 

 Lokalkontakt og lokallaget bør tilstrebe å løse konflikter på lavest mulig nivå. AFS-
kontoret skal alltid informeres om større problemer/konflikter og rapport sendes inn. 

 Kontoret er ansvarlig for kvalitetssikring av rapportene og oppfølgingen av disse.  

 Kontoret er ansvarlig for å gi støtte og råd til lokallag og lokalkontakt ved behov. 
 
 
På steder der det ikke finnes lokallag, overtar AFS-kontoret lokallagets funksjon og 
oppgaver.   

 
 
Månedlig kontakt  
 
Som nevnt, er en av dine oppgaver å holde jevnlig kontakt med AFSer og vertsfamilie, minst 
én gang per måned, men gjerne oftere. I tillegg til felles treff der både familien og AFSeren er 
til stede, er det viktig å treffe dem hver for seg. De første gangene bør kontakten skje 
personlig – ansikt til ansikt. Etter dette kan det skje personlig, eller via andre medier, men 
helst ikke per e-post. Denne månedlige kontakten er en viktig standard innenfor hele AFS-
systemet for å sikre kvaliteten på våre programmer og at eventuelle problemer fanges opp 
tidlig.  
 
Fra 2004 har det også vært et krav at denne kontakten må dokumenteres med månedlige 
rapporter. I enkelte land er også dokumentert månedlig kontakt mellom lokalkontakt og 
AFSer/vertsfamilie et av kriteriene for å bli godkjent som utvekslingsorganisasjon. AFS i 
disse landene kan altså risikere å miste retten til å drive utveksling om disse kravene ikke 
oppfylles. En rapport må derfor sendes til AFS Norge etter hver kontakt man har hatt med 
eleven og vertsfamilien. Dette er ganske enkelt for å sikre at både utvekslingselev og 
vertsfamilie blir fulgt opp jevnlig, og at de får mulighet til å få råd og veiledning i løpet av året. 
I de tilfellene du rapporterer om at ting ikke går så bra, vil AFS-kontoret automatisk få 
beskjed, og du vil bli kontaktet for videre oppfølging av AFSer og/eller vertsfamilie. Er alt ok, 
trenger du ikke skrive så mye, men det er likevel viktig at AFS som organisasjon kan 
dokumentere at både AFSer og vertsfamilie har hatt kontakt med lokalkontakten sin. Å levere 
månedlig rapport er altså en liten, men viktig oppgave.  
 
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at i henhold til norsk lov har alle krav på innsyn i 
opplysninger som omhandler en selv. Dersom vi skulle bli kontaktet av en vertsfamilie eller 
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utvekslingselev som ønsker innsyn i disse rapportene, vil hver henvendelse bli behandlet 
individuelt og vi vil kontakte lokalkontakten direkte før eventuelle opplysninger gis ut. 
 
Innsending av månedlig rapport  
På AFS-rommet er det en egen side for lokalkontakter. På denne siden finner du nyttig 
informasjon og lenken til den månedlige rapporten som du skal sende inn én gang i 
måneden. Det er et meget enkelt rapporteringssystem som kan brukes fra hvilken som helst 
datamaskin, så sant man har tilgang til internett. Du vil også få tilsendt lenken på e-post én 
gang i måneden, sammen med en liten påminnelse fra oss. Selve rapporten krever ikke 
innlogging, men AFS-rommet er passordbeskyttet. Brukernavn og passord får du tilsendt i e-
postene fra oss og i brevet du mottar i posten. 
 
Link til AFS-rommet: http://www.afs.no/rommet/ 
 
 
Link til månedlig rapport: https://afsnor.formstack.com/forms/maanedlig_kontakt 
 
 
Hvordan levere månedlig rapport 
Lenken over gir deg tilgang til den månedlige rapporten. Fyll ut skjemaet og trykk send inn, 
så har du sendt inn månedlig rapport.  Husk å legge inn e-posten din, så får du kopi av 
rapporten du nettopp har sendt inn.  
 
Du må registrere at dere har hatt kontakt, samt rangere hvor godt du opplever at AFSeren 
og/eller vertsfamilien har det. Dersom du rapporterer at det ikke går så bra med enten 
vertsfamilie eller AFSer (eller begge), vil AFS sentralt ta kontakt med deg og følge opp videre 
i samråd med deg og lokallaget. 
 
Om du har spørsmål til eller problemer med bruk av rapporteringssystemet, eller har behov 
for personlig opplæring, ta kontakt med ditt lokallag eller AFS-kontoret. Vi går gjerne 
gjennom det sammen med deg dersom du ønsker det. Gi oss beskjed, så kontakter vi deg 
per telefon. 

 

http://www.afs.no/rommet/
https://afsnor.formstack.com/forms/maanedlig_kontakt
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Tips til problemløsning    
 

Det finnes ingen fasit for hvordan AFS-opplevelsen vil bli. Hver vertsfamilie og hver AFSer er 
forskjellig, og hver opplevelse blir derfor unik. Allikevel er det en del generelle retningslinjer 
og tips som vi ønsker å dele med deg, for at du skal kunne følge opp AFSer og vertsfamilie 
på best mulig måte.   
 
Både AFSeren og vertsfamilie har trolig mange tanker om det kommende AFS-året. Å ha 
forventninger er naturlig, men vi ønsker å legge vekt på at det er viktig at de er realistiske. 
Det er viktig å huske på at utvekslingseleven reiser fra sitt hjem, sin trygghet og sine kjente 
omgivelser. AFS har ikke som mål å vise at livet i det ene landet er bedre enn i det andre. 
Tvert imot - AFS tilbyr vertsfamilien og AFSeren en anledning til å lære om og akseptere 
kulturelle forskjeller. Mennesker med ulik familiebakgrunn og kultur, og med ulike språk, skal 
leve sammen. Det kommer til å bli overraskelser, forandringer, morsomme hendelser, latter, 
tårer, skuffelser, diskusjoner og mye mer. Alt dette er en del av en læringsprosess som kan 
være interessant og stimulerende, men den er ikke alltid lett.  
 
Gjennom leire både før og underveis i året, forsøker vi å hjelpe utvekslingselevene med 
prosessene de går gjennom, men også AFS sitt støtteapparat som du utgjør en del av, er der 
for å gjøre denne tilpasningen så god som mulig. Vertsfamiliene får tilsendt en 
vertsfamiliehåndbok, og vi anbefaler dem også lære om utvekslingselevens land og kultur på 
forhånd, dette vil kunne hjelpe dem å bedre forstå AFSeren sin. Videre oppfordrer vi dem til 
aktivt å bruke det støtteapparatet som finnes om de har behov for råd og hjelp underveis. 
 

 
Dersom det oppstår problemer 
 
Til tross for forberedelser og støtte fra AFS, kan det oppstå problemer underveis. 
Problemene kan være relatert til forhold i familien, på skolen eller i omgivelsene. Kanskje 
AFSeren har hjemlengsel, eller problemer med å tilpasse seg norsk kultur. Kulturforskjeller 
og manglende kommunikasjon kan ofte føre til misforståelser. Friksjoner og argumenter er 
normale ting i hverdagen, også i en vertsfamilie. Kommunikasjon, åpenhet, tålmodighet og 
initiativ er viktige nøkkelord. Mesteparten kan løses innenfor familien mellom dem det gjelder, 
eller sammen med vertsforeldrene.  
 
Både AFSer og vertsfamilie har et ansvar for å få ting til å fungere, eller til å forandre på noe 
hvis det ikke er bra. Det er altså viktig at hver enkelt AFSer og vertsfamilie tar ansvar for å 
gjøre utvekslingsåret så meningsfullt og problemfritt som mulig. Som lokalkontakt er det 
derfor viktig at du husker å gi råd til begge parter på hvordan de på best mulig måte kan 
tilpasse seg hverandre. 
 
Ofte går ting seg til etter hvert dersom man er fleksibel, tålmodig og villig til å inngå 
kompromisser. Man vil komme langt med positiv innstilling og åpen kommunikasjon. De 
fleste problemene kan løses ved å sitte sammen og snakke rolig om det. Dersom 
problemene ikke kan løses rundt bordet eller i familien, råder vi vertsfamilien eller AFSeren til 
å kontakte lokalkontakten.  
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Kommunikasjonshjulet 
 
Overfor AFSerne og vertsfamiliene har AFS Norge presisert nødvendigheten av å bruke det 
eksisterende støtteapparatet bestående av lokalkontakt, lokallag og kontor, og at de forsøker 
etter beste evne å la kommunikasjonen gå den riktige veien. Figuren under viser hvordan 
kommunikasjonen bør gå - pilene indikerer i hvilken rekkefølge en melding skal gis.  
 
Alle eventuelle utfordringer og problemer løses best i samarbeid mellom AFS 
(lokalkontakt/lokallag/kontoret), AFSer, og vertsfamilien. Sammen er det viktig å finne hva 
som er riktig for alle parter, og sørge for oppfølging.  Dersom AFSer eller vertsfamilie ikke 
føler at de kan snakke med hverandre på egenhånd, kan du som lokalkontakt trekkes inn. 
Alle parter kan også kontakte lokallaget og/eller AFS-kontoret for å få hjelp og råd 
 
 

 

 

 
Konflikthåndtering i AFS 
 
Lokalkontakten og/eller lokallaget kan hjelpe både vertsfamilie og utvekslingselev med 
eventuelle vanskeligheter. Hjelpen kan for eksempel være: 
 

 Å snakke med alle i familien hver for seg. 

 Å samle hele familien for sammen å snakke om vanskelighetene. 

 Å foreslå en plan for å løse problemene, og avtale et nytt møte senere for å se 

hvordan det går videre. I noen sammenhenger kan AFS utarbeide en skriftlig avtale 

(Support Agreement) med punkter som alle parter må jobbe med fram til det neste 

møtet. 

 Å gi utvekslingseleven og familien litt tid fra hverandre for å kunne se på erfaringene 

på avstand. I slike tilfeller brukes avlastningsfamilier/krisefamilier - i noen tilfeller er 

dette lokalkontakten. 

 
Når lokalkontakten eller en annen fra AFS medvirker til å løse problemer, behandles saken 
konfidensielt. Riktignok må en enkel rapport avgis til AFS-kontoret ettersom de har det 

AFSer 

Vertsfamlie 

Lokalkontakt/ 

lokallag 

AFS Norge 

AFS i hjemlandet 

Familien hjemme 
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formelle ansvaret for utvekslingseleven. Vi vil igjen ta kontakt med AFS i hjemlandet til 
utvekslingseleven slik at man sammen kan komme fram til den beste løsningen.  
Alle ansatte i AFS har selvfølgelig taushetsplikt. I enkelte tilfeller er AFS forpliktet til å 
kontakte foresatte, og i mange tilfeller vil AFS i hjemlandet ta kontakt med foreldrene til 
AFSeren for å informere om situasjonen og høre om de har informasjon eller tips til hvordan 
saken kan løses.  
 

Lokalkontaktrollen og konflikthåndtering 
 
Ettersom du som lokalkontakt ofte er den som er i tettest kontakt med vertsfamilie og AFSer, 
vil det være naturlig at du er en av de første som får vite om det når det oppstår uenigheter 
eller misforståelser.  Temaene for konfliktene kan være mange, men som lokalkontakt er det 
viktig å lytte til alle parter, og å ta opp problemene på en saklig og konstruktiv måte.  
Som lokalkontakt står du aldri alene. Om du opplever situasjonen som utfordrende å 
håndtere, kan du ta kontakt med lokallag og AFS-kontoret, og de vil kunne bistå deg. De er 
også ansvarlig for å hjelpe til underveis om du har behov for det. 
 
Jo tidligere man tar tak i en konflikt, jo større sannsynlighet er det for at den holdes på et 
konstruktivt nivå. Dette er en av grunnene til at det er viktig for AFS at du som lokalkontakt 
har jevnlig kontakt med AFSer og vertsfamilie, slik at vi kan ta tak i småproblemer tidlig før de 
får utviklet seg til et punkt der det blir vanskelig å få til konstruktive samtaler mellom partene. 
Det aller viktigste verktøyet vi har i konflikthåndtering, er kommunikasjon. Det er viktig å 
oppmuntre både vertsfamilie og AFSere om å ta opp ting direkte med hverandre, dette er 
den beste og letteste måten å løse problemer på. Det er ikke alltid at partene vil føle seg 
komfortabel med å ta opp problemer med hverandre, og mange vil føle det er utfordrende å 
skulle snakke så åpent om det de opplever som utfordrende. I de tilfellene vil du som 
lokalkontakt spille en viktig rolle i å få AFSer og vertsfamilie til å snakke med hverandre, 
kanskje blir det lettere for dem om du er med på et familieråd? 
’ 
Erfaringsmessig ser vi at de vanligste problemene og utfordringene kommer av kulturelle 
forskjeller mellom vertsfamilie og AFSer. Misforståelser oppstår ofte som en følge av ulike 
kulturelle kommunikasjonsmønstre, ulike måter å vise respekt, og forventninger knyttet til 
hvordan en ungdom skal oppføre seg i ulike kulturer. Vi vil i løpet av september sende dere 
et lite hefte om kultur og kulturforskjeller som kan være nyttig for å forstå hvorfor 
utvekslingseleven reagerer eller gjør som han/hun gjør. Du finner også informasjon om 
kulturforskjeller i vertsfamiliehåndboka som ligger på vertssidene på afs.no. 
 
 
Første indikasjon på problemer 
Man kan få vite om potensielle problemer på mange forskjellige måter, enten ved at 
vertsfamilien eller AFSeren tar direkte kontakt med deg, eller ved at lokallaget eller AFS-
kontoret har fått en henvendelse angående utvekslingseleven eller vertsfamilien. I de 
innledende samtalene er det alltid viktig å få så mye informasjon om problemet eller 
konflikten som mulig. Under følger et tips til sjekkliste for den første samtalen: 
 

 Hvem er det som tar kontakt, og hva er det de uttrykker er problemet. 

 Forsøk så godt det lar seg gjøre å komme til bunns i det som faktisk er problemet, og 

ikke la det «farges» av andre små irritasjonsmomenter. 

 Be om eksempler på situasjoner der problemet har oppstått/vist seg, og få en 

beskrivelse av disse situasjonene. 

 Om det er snakk om en «følelse», be den du snakker med om å beskrive dette så 

godt de klarer, om de mangler ord, forsøk å hjelpe dem til å uttrykke seg, men vær 
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forsiktig med å legge ord i munnen på dem.  

 Det er alltid viktig å vite om problemet er blitt tatt opp med motsatt part, det være seg 

utvekslingselev eller vertsfamilie. 

 Ta notater underveis slik at du husker hva som er blitt sagt. 

 
Ofte vil litt veiledning og råd være nok til at vertsfamilien og AFSeren kan klare å finne en 
måte å få snakket sammen om problemet som har oppstått. Om det derimot er slik at de ikke 
klarer å ordne opp i dette seg i mellom men føler at en tredjepart kan hjelpe dem å løse 
konflikten, så vil det kunne være naturlig for lokalkontakten å lage en avtale med begge 
parter om å møtes. I slike situasjoner vil vi anbefale at du snakker med AFSer og vertsfamilie 
hver for seg før dere setter dere sammen og forsøker å komme fram til en felles løsning.  
 
 
Plan for Success og Support Agreement 
I AFS tar vi noen ganger i bruk skriftlige hjelpemidler for å hjelpe utvekslingselevene våre å 
forstå alvoret i en konfliktsituasjon. Disse er ment som en hjelp til AFSeren for at de skal 
kunne løse alvorlige problemer som potensielt kan føre til et familiebytte eller eventuell 
hjemsendelse. Det er to ulike typer skriftlige hjelpemidler som brukes, «Plan for Success» og 
«Support Agreement». 
 
En Plan for Success, eller en suksessplan, er en skriftlig avtale som lages av AFSer i et møte 
med frivillige som hjelper og veileder dem i skrivingen. Denne typen avtale brukes i 
situasjoner med mindre alvorlige, men like fullt reelle problemer som har oppstått. Målet med 
denne avtalen er å hjelpe utvekslingseleven å fokusere på hvilke endringer som må gjøres, 
og hvilke fokusområder vedkommende skal ha i tiden framover for å få et suksessfullt år. 
 
Plan for Success  
 

 Skrives ved små eller middels store problemer og typiske tilpasningsproblemer. 

 Kan skrives ved første tegn til problemer. 

 Lages både med tanke på utvekslingselev og vertsfamilie. 

 Lages i samarbeid med AFSer og vertsfamilie. 

 Trenger ikke sendeforeldres signatur. 

 
Eksempler på når man skriver en Plan for Success 
 

 Overbruk av internett, eller hvis utvekslingseleven har for mye kontakt hjem. 

 Motstand eller mangel på å følge vertsfamiliens regler, for eksempel ved ikke å gjøre 

de oppgavene man blir satt til i familien. 

 Vertsfamilie og AFSer sliter med å kommunisere skikkelig med hverandre. 

 Ved første tegn til at utvekslingseleven sliter med å tilpasse seg skolen, eller de viser 

motstand mot å engasjere seg sosialt eller akademisk på skolen. 

 
Som lokalkontakt kan du bli bedt om å hjelpe en utvekslingselev å skrive en Plan for Success 
for å hjelpe han/henne på rett spor hvis AFSeren har kommet litt skeivt ut for eksempel på 
skolen eller i vertsfamilien. 
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Mange utvekslingselever vil respondere godt på å få en skriftlig avtale med klare 
retningslinjer for hva som forventes av dem. Det er ikke slik at alle problemer som oppstår 
skal ha en tilsvarende Plan for Success det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om en Plan for 
Success vil være hensiktsmessig å skrive med utvekslingseleven, men det er ikke noe man 
må gjøre om man opplever samtaler med AFSeren som mer konstruktivt.  
  
Det som er viktig å huske på med Plan for Success er at det skal være utvekslingselevens 
egne løsninger på problemene som har oppstått, men som lokalkontakt vil du kunne hjelpe 
utvekslingseleven å identifisere problemene og å sette realistiske mål.  
 
En Support Agreement, er en mer formell versjon av en Plan for Success som brukes i mer 
alvorlige situasjonen hvor problemene oppleves som mer alvorlige og kan få større 
konsekvenser for utvekslingseleven. En Support Agreement er IKKE en kontrakt, men ment 
som er verktøy som kan være til hjelp i problemløsningen.  
 
Support Agreement  
 

 Skrives ved mellomstore til store problemer, som gjentagende negativ atferd som 

truer forholdet til vertsfamilien og/eller deltakelsen på AFS-programmet. 

 Fokuserer på forbedringer som trengs i utvekslingselevens atferd. 

 Må godkjennes av både AFS Norge, sendelandet AFSer kommer fra og 

utvekslingselevens foreldre i hjemlandet. 

 AFSer, vertsfamilie, lokal frivillig (lokalkontakt) og sendeforeldre må underskrive på 

denne avtalen. 

 
Eksempler på når man skriver en Support Agreement 
 

 Hvis utvekslingseleven utsetter seg selv eller andre for fare ved risikoatferd. 

 På tross av verbal veiledning, fortsetter dårlig oppførsel og tilpasning på skolen. 

 På tross av verbal veiledning, fortsetter å ha problemer med tilpasning eller med å 

integrere seg i vertsfamilien. 

 
Om det blir aktuelt med en Plan for Success eller en Support Agreement ber vi dere ta 
kontakt med AFS-kontoret. Vi kan sende dere eksempler på hvordan en slik avtale skal lages 
og veiledning og råd ved behov. 

 
Familiebytte 
 
Til tider hender det at det man ikke lykkes å få til et godt forhold mellom utvekslingseleven og 
familien, til tross for de beste intensjoner hos begge parter. Et familiebytte er likevel ikke noe 
som skjer umiddelbart etter en konflikt. I første omgang vil vi forsøke å løse problemet 
mellom vertsfamilien og AFSeren.  
 
Dersom situasjonen skjærer seg helt, og det ikke er mulig å komme fram til løsninger og 
kompromisser i vertsfamilien, kan et familiebytte være det beste for alle parter. Denne 
avgjørelsen tas i så fall av AFS-kontoret etter samtaler med AFSer, vertsfamilie, lokalkontakt 
og eventuelt lokallag.  
 
Et familiebytte skjer vanligvis i nærområdet, slik at AFSeren kan fortsette på samme skole. 
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Dersom dette ikke er mulig, vil AFS-kontoret skaffe ny vertsfamilie og skoleplass til AFSeren 
et annet sted i Norge.  
 
Det er viktig å være klar over at det kan ta litt tid å skaffe en ny vertsfamilie til AFSeren. Vi 
oppfordrer derfor vertsfamilien til å kontakte deg og lokallaget på et tidlig tidspunkt dersom 
det oppstår konflikt i familien, eller man føler at familiebytte er nødvendig. 
 
Et familiebytte gir familien mulighet til å gå tilbake til sitt ”normale liv”, og utvekslingseleven 
får en ny start i nye omgivelser. De erfaringer utvekslingseleven har gjort vil kunne hjelpe 
ham/henne til lettere å komme inn i en ny familie. Tilpasningen i en ny familie vil kunne være 
utfordrende for utvekslingseleven, og også i en slik periode vil det være viktig at du er tilstede 
og gir støtte og råd underveis til både AFSeren og den nye vertsfamilien. Vær forsiktig med å 
snakke for mye om hva som skjedde i den forrige familien med den nye vertsfamilien, men gi 
AFSeren muligheten til å bli kjent med dem uten å «tynges» for mye av det som har skjedd 
tidligere. Som vi nevnte innledningsvis i denne håndboken, er hver AFSer og vertsfamilie 
unik, og hver opplevelse vil derfor også variere avhengig av kjemien mellom dem.   
 
Det er naturlig at et familiebytte ofte involverer skuffelser og følelser av å komme til kort for 
begge parter. Familiebytter forekommer hvert år uten at man kan klandre noen av partene. 
Årsakene kan være så mangt; ulike personligheter, spesielle omstendigheter, manglende 
evne til å kommunisere eller rett og slett dårlig kjemi.  
 
Noen ganger oppstår det også situasjoner som endrer familiens omstendigheter slik at det 
blir umulig å fortsette som vertsfamilie.  
 

 
Hjemsendelse  
 
Det hender fra tid til annen at en AFSer av ulike årsaker må sendes tilbake hjemlandet før 
programmet er avsluttet. Det kan være ulike grunner til dette, for eksempel brudd på AFS-
reglene, sykdom, store vansker med tilpasning, eller lignende.  
 
Her er det bestemte prosedyrer som må følges, og AFS-kontoret må involveres. Jo tidligere 
kontoret informeres om noe som ikke fungerer, desto bedre. Også i disse situasjonene vil det 
være naturlig for AFS-kontoret å konferere med deg som lokalkontakt, og du vil i noen tilfeller 
bli bedt om å skrive en rapport om din opplevelse av situasjonen.  

 
 
Meglerrollen  
 
I situasjoner der det viser seg nødvendig å arrangere et møte mellom partene, er det viktig at 
du husker at din rolle ikke er å løse konflikten, men å håndtere den. Det å ta tak i konflikter 
skal ikke forveksles med å ta over og å løse konflikten. Konflikten eies av partene som har 
den, og det er deres oppgave å takle, håndtere og løse den etter beste evne. Din rolle består 
i å veilede dem, og å hjelpe dem på vei til denne løsningen. 
 
I slike samtaler vil det være viktig at du som mellompart er upartisk, men gir støtte til saklige 
argumenter, og hjelper partene å forstå hverandre og å uttrykke seg om det er behov for det. 
Under følger en liste over «Opptrappende» og «Avspennende» språk i en konfliktsituasjon. 
Disse listene kan hjelpe deg å plukke opp «signaler» fra partene på om de klarer å vinkle 
situasjonen riktig slik at det går mot en løsning heller enn en «opptrapping» av konflikten. 
Bruk gjerne disse listene til å danne veiledende spørsmål til partene, slik at de heller velger 
et avspennende språk i kommunikasjonen med hverandre. 
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Opptrappende: 

 

Du-språk 

Fokus på person 

Sier hva en ikke ønsker 
Snakker for den andre 

Beskyldninger 
Upresis kommunikasjon 

Prøver å overbevise 

Ledende spørsmål 
Abstrakt 
Fokus på fortid 

Avbryter 
Likegyldig 

Prøver å vinne 

Kritiserer 
Forsvarer seg 

Avspennende: 

 

Jeg-språk 

Fokus på problem 

Sier hva en ønsker 
Snakker for seg selv 

Bekymringer 
Tydelig kommunikasjon 

Prøver å forstå 

Åpne spørsmål 
Konkret 
Fokus på nåtid/fremtid 

Lytter fullt ut 
Interessert  
Ikke behov for å ha rett 
Gir anerkjennelse 

Inviterer til kritikk/råd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meklingsmøte mellom AFSer og vertsfamilie 
 
I et møte mellom AFSer og vertsfamilie er ønsket at de skal dele sin egen opplevelse av 
situasjonen som har oppstått. Videre er målet at de skal lytte til hverandres opplevelse og at 
de skal se hvordan motsatt side opplever det som har hendt. Både AFSer og de ulike 
medlemmene av vertsfamilien må se sin egen rolle i konflikten som har oppstått, og de må ta 
ansvar for den rollen de selv spiller. Videre er det ønskelig at alle partene skal jobbe 
sammen for å finne en løsning som alle føler de kan leve med. Selv om man naturlig må 
snakke om ting som har skjedd, er det målet etter å ha fremtidsfokus - «Hva kan vi sammen 
gjøre for at dette skal fungere»? 
 
Tips til grunnregler for et meklingsmøte 

 Vi avbryter ikke hverandre – alle skal slippe til (megler strukturerer møtet) 

 Vi behandler hverandre med respekt 

 Vi ber om en pause dersom vi har behov for det 

 Vårt mål i dag er å finne en løsning, og så se fremover 
 

For vertsfamilie og AFSer i konflikt er kommunikasjon ofte en utfordring, og de kan ha mistet 
troen på at det finnes en løsning. Forslag til løsninger bør komme fra partene – da er det 
størst grunn til å tro at løsningen er reell, og at alle føler seg forpliktet til å holde avtalen.  
Om enten vertsfamilie eller AFSer har kommet med forslag til løsning som ville fungere bra 
for dem mens du snakket med dem på egenhånd, bør du oppfordre dem til å dele denne 
tanken med motsatt part. Hjelp dem å være ærlig med hverandre, og løsningene vil bli mer 
levedyktige. 
 
Noen tips til deg med lokalkontaktrollen i en konflikt 
Sett deg inn i den informasjonen du har mottatt hittil, og forbered deg på hva du ønsker å si, 
og på potensielle reaksjoner om du kan komme. Søk hjelp hos lokallag og/eller AFS-
kontoret, diskuter med dem og få tips og innspill fra dem.  
 
Om situasjonen er slik at det er en enten vertsfamilie eller AFSer som har kontaktet deg med 
et problem, så er det viktig at du gir motsatt part beskjed, og dermed mulighet til å forberede 
seg til møtet dere skal ha. Det er flere grunner til at det er viktig å forberede partene, en 
grunn er at de kan tenke gjennom hvordan de opplever situasjonen selv, en annen grunn er 
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at det gir større sjanse for en konstruktiv samtale når dere møtes. Om man ikke forbereder 
dem på hva møtet handler om, er det større sannsynlighet for at de går i «forsvarsposisjon» 
og låser seg, og at det dermed blir vanskeligere, om ikke umulig, å komme fram til en 
konstruktiv løsning som alle kan enes om. 
 
Videre følger noen veiledende råd til hvordan du som lokalkontakt bør opptre i en 
meklersituasjon mellom AFSer og vertsfamilie: 
 

 Vis respekt for partene i konflikten 
 
Dette er veldig viktig. Selv om du har en klar formening om hva som er rett og galt i en 
konfliktsituasjon, er det viktig å lytte til alle sider av saken. For en part i konflikten er det 
demotiverende og frustrerende å ikke bli lyttet til, og det kan ødelegge mye av motivasjonen 

 

 Forsøk å holde personlige følelser utenfor. Fokuser på sak, ikke person 
 
Konflikter oppstår gjerne i perioder med mye stress. Når både vertsfamilie og AFSer er helt 
på grensen av sin egen kapasitet, har små konflikter en tendens til å utarte seg og blåses ut 
av proporsjoner. Som lokalkontakt er det i slike situasjoner viktig at du holder hodet kaldt. Er 
du frustrert eller sint, ta kontakt med lokallaget eller AFS-kontoret. 
 

 Vær ærlig. Ikke lov ting du ikke kan holde 
 
Sannsynligvis vil du måtte ta avgjørelser som ikke alle parter vil være fornøyde med eller 
enige i. Det kan skje at AFSer eller vertsfamilier opplever at noe som er viktig for dem ikke 
kan tas hensyn til eller ikke blir slik de har tenkt seg, eller eventuelt ikke kan gjennomføres. 
Det er viktig at du som lokallagsleder er ærlig om hvorfor AFS har tatt den avgjørelsen, 
hvorfor det er blitt sånn. Gi grundige begrunnelser for hvorfor det er blitt gjort på denne 
måten. 
 

 Aksepter at du ikke kan løse alle konflikter 
 
Ikke alle konflikter kan løses, og det er ikke ditt ansvar å løse alle konflikter. Om to frivillige 
ikke tåler trynet på hverandre, er det ikke din oppgave å få dem til å synge ”kumbaya” 
sammen. Det som er viktig, er at du får en oversikt over hva konflikter handler om, hvorfor 
tingene ikke fungerer dem i mellom, for så å forsøke å hjelpe dem å finne løsninger sammen. 
Går ikke det kan et vertsfamiliebytte bli løsningen. 
 
Konflikthåndtering kan være veldig utfordrende, spesielt hvis man gjør det for første gang. 
Ingen konflikt er lik, og du vil sannsynligvis komme til å trå feil iblant. Dette er helt greit. Som 
lokalkontakt er du ikke ment å være ekspert, men en hjelp i den vanskelige situasjonen. Du 
har lov til å si ifra til lokallaget eller AFS-kontoret om det blir for mye. 
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Veiledende spørsmål til meklingsmøtet mellom AFSer og vertsfamilie 
Til slutt har vi valgt å legge ved en del spørsmål som man kan stille for å bistå AFSer og 
vertsfamilie i å komme i dialog omkring det som er vanskelig, og som kan hjelpe dem å se og 
fokusere på mulige løsninger. Disse trenger man ikke følge slavisk, men er ment som en 
hjelp til deg som lokalkontakt om du ønsker det. 
 

 Kan du fortelle din opplevelse av hva som har skjedd? 

o Alle får spørsmålet. Husk at partene trolig har en ulik opplevelse av hva dette 

dreier seg om. Ikke let etter én sannhet – gi rom for hver enkeltes opplevelse 

 Hva tenker du om situasjonen som har oppstått? 

o Bidra til at partene får satt ord på hvordan dette preger dem 

 Hva er din rolle i denne konflikten/situasjonen? 

o Bevisstgjøring – alle i konflikten/situasjonen har en rolle 

 Hva trenger du for at denne konflikten skal få en løsning? 

 Hva kan du gjøre for at vi skal finne en løsning i dag? 

 Hva trenger du av de andre involvert i konflikten? 

 Hva har du hørt at de andre har sagt? 

 Så det du sier er….? 

o Sjekk ut antakelser, bidra til å klargjøre budskap 

 Hva ønsker du at skal komme ut av dette møtet? 
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Hva er de typiske utfordringene? 
 

Et utvekslingsår kan by på mange utfordringer både for utvekslingselev og vertsfamilie. I 
denne delen av håndboken har vi valgt å trekke fram en del «typiske» eksempler på ting som 
kan skjære seg eller skape problemer for AFSer og vertsfamilie, samt gi deg tips og råd til 
hva du kan hjelpe begge parter å håndtere disse problemene For at du skal kunne utføre din 
rolle som lokalkontakt på best mulig måte er det viktig at det etableres et tillitsforhold mellom 
deg og vertsfamilien og deg og AFSer. Om du har god kontakt med begge parter blir det 
lettere for dem å være åpne og ærlige om hvordan de har det, og dermed blir det lettere for 
deg å hjelpe dem å ta tak i ting om det skulle være noe som må ordnes opp i.  
 

Regler og retningslinjer i vertsfamilien 
 
Både vertsfamilien og utvekslingseleven kan oppleve at ting er vanskelig og utfordrende. 
Typiske ting som vertsfamiliene kanskje overraskes over, er blant annet at AFSeren 
 

 må minnes om plikter som husarbeid, lekser, eller å skifte klær 

 ikke alltid holder avtaler 

 ikke alltid tar familiens behov med i betraktning når han/hun må balansere det opp 

mot personlige ønsker, krav fra skolen, venner og AFS 

 ikke forstår familiens vaner og regler med én gang, eller lar vær å følge dem selv etter 

å ha blitt forklart hvordan og hvorfor ting gjøres 

 eksperimenterer med ny oppførsel og prøver ut regler 

 ikke viser ekstra interesse for den norske kulturen, eller de norske tingene som 

vertsfamilien introduserer 

 ikke viser initiativ til ting i familien 

 ikke blir bestevenn med vertssøsken 

 
Alt dette er vanlige problemstillinger som kan dukke opp i løpet av utvekslingsåret. 
Vertsfamilien må forstå at en AFSer er en helt vanlig ungdom, som kommer til å by på de 
samme gleder, sorger og utfordringer som andre tenåringer. Det er viktig at vertsfamilien er 
tålmodig og ikke har for høye forventninger til hva AFSer skal klare, spesielt i begynnelsen.  
 
Vi anbefaler at vertsfamiliene tenker gjennom reglene som gjelder familien på forhånd. Dette 
kan gjelde rutiner for mat, internettbruk, lån av andres ting, hjelp i huset osv. Reglene bør 
gjennomgås med AFSeren så snart som mulig etter ankomst, slik at han/hun vet hvilke regler 
som gjelder fra dag én. Det skader ikke å være streng. Videre er det viktig at de er direkte i 
sin kommunikasjon med utvekslingseleven, og sier klart fra om det er noe de ønsker at 
utvekslingseleven skal endre av oppførsel/vaner. Man kan ikke regne med at de vil forstå det 
av seg selv. Gjentakelse av beskjeder, og flere påminnelser må ofte til.  
 
Om det oppstår problemer med at utvekslingseleven ikke følger vertsfamiliens regler, kan det 
være lurt å spørre AFSeren hvilke regler som eksisterer i vertsfamilien. På den måten kan 
man raskt nøste opp i om det er noe de ikke har forstått eller fått med seg. Selv om vi 
oppfordrer AFSerne til å lære nye ”norske” vaner ved å observere og deretter kopiere, er det 
ikke alle som er like flinke til å gjøre slike observasjoner, og vil trenge litt ekstra hjelp og 
veiledning underveis i året av både vertsfamilie og lokalkontakt. 
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Om det er gnisninger mellom vertssøsken og AFSer er det viktig at vertsforeldre og andre 
ikke sammenligner dem, eller bruker dem som eksempel for hverandre. Det kan skade 
forholdet mellom dem. Vertssøsken kan oppfordres til å bli en slags fadder og lærer for 
AFSeren ved å hjelpe dem i lokalmiljøet, på skolen og med norsken. De bør være tålmodige 
og vise interesse for utvekslingseleven. AFSeren på den annen side, må også vise respekt, 
og ha forståelse for at vertssøsknene har sine liv, og ikke nødvendigvis ønsker en ny venn 
men heller et nytt søsken. Dette kan gi grobunn for et godt og solid søskenforhold. 
 
 

Økonomi og utstyr 
 
Noen ganger opplever vertsfamilier at det viser seg at AFSeren har veldig lite eller ingen 
penger å bruke mens de er i Norge. Selv om alle får informasjon om at Norge er et dyrt land 
å bo i, er det nok vanskelig for dem å forestille seg hvor mye penger man faktisk trenger. Vi 
har anbefalt minst 1500 kr per mnd. Om du får høre om en slik situasjon, forsøk i første 
omgang å hjelpe AFSer å bruke pengene fornuftig, men kontakt også AFS Norge. I særskilte 
tilfeller vil vi kunne hjelpe til med lommepenger.  
 
Det vil også hjelpe om utvekslingseleven får låne klær og utstyr som han/hun ikke har med 
seg hjemmefra. Kanskje har vertsfamilien, du eller andre kjente, ski, vinterutstyr og annet 
liggende som kan lånes bort for en sesong? Dette kan redusere utgiftene drastisk for en 
utvekslingselev som kanskje ikke har behov for de samme plaggene i hjemlandet sitt.  
 
 

Skolen  
 
AFS-programmet er et skoleprogram, og vi forutsetter at utvekslingselevene er innstilte på å 
gjøre sitt ytterste for å tilpasse seg norsk skole, lære seg språket og følge undervisningen så 
fort som mulig.  
 
Selv om de blir forklart hvordan norsk skole fungerer, kan AFSerne som kommer til Norge, 
allikevel ha problemer med å forstå hvordan for eksempel «ansvar for egen læring» fungerer 
i skolen. De kan ha problemer med å forstå hvordan de skal forholde seg til lekser og 
innleveringer, og til å titulere lærer med fornavn eller «du». Om det etter hvert kommer fram 
at utvekslingseleven ikke gjør sin del på skolen, må AFSeren forklares hvordan norsk skole 
fungerer. Be gjerne AFSeren om å beskrive skolen i hjemlandet, for så å forklare forskjellene 
fra norsk skole.  Om det viser seg at eleven skulker eller ikke bryr seg om skolen, er det 
viktig å forklare han/henne hvilken rolle skolen spiller i AFS-året: 
 

 Det er på skolen AFSeren møter unge på egen alder og får seg venner 

 Deltakelse på skolen er avgjørende for oppholdstillatelsen  

 Et AFS-år er et skoleår, og det er et krav for at han/hun skal få lov å fortsette 

deltakelsen på AFS-programmet 

 
Høyt fravær, brudd på skolens regler eller mangel på deltakelse kan føre til hjemsendelse. 
AFS-kontoret ønsker tilbakemelding ved stort fravær eller om det er andre ting som ikke 
fungerer på skolen. 
  
 
 
 
 
 



22 
 

Selvstendighet  
 
Det vil være store variasjoner når det gjelder grad av selvstendighet for ungdom fra ulike 
land, familier og kulturer, og det er veldig viktig med klare signaler fra vertsfamilien når det 
gjelder dette temaet. Mens noen trenger grenser, er andre vant til å bli fortalt hva de skal 
gjøre til en hver tid, og har ikke erfaring med å ta initiativ eller få ansvar. Disse trenger 
tydelige retningslinjer fra vertsfamilien.  
 

 Hvis AFSeren kommer fra et veldig beskyttet familieliv og er vant til streng kontroll 

(f.eks. Latin-Amerika eller Asia), vil vertsfamilien måtte være veldig tydelig, gi råd og 

ta avgjørelser for utvekslingseleven i starten. Etter en stund vil mest sannsynlig 

AFSeren ikke lenger trenge den sikkerheten det gir å bli fortalt hva han/hun skal gjøre 

hele tiden.  

 Oppmuntre AFSeren til å finne en eller flere fritidsaktiviteter han/hun kan delta i. 

Samtidig er det viktig å huske på at hver AFSer er ulik, og noen av dem trives ganske 

enkelt hjemme med familien heller enn å måtte finne på aktiviteter utenfor huset. 

 Dersom AFSeren forventer mer selvstendighet enn vertsfamilien vil gi, må 

vertsfamilien forklare at de ønsker mer kontroll. Ikke fordi de ikke kan stole på 

han/henne, men fordi det er vertsfamilien som har ansvaret og de behandler sine 

egne barn på samme måte.  

 Det er viktig å forklare ”frihet under ansvar” – at man må vise at man kan ta ansvar 

før man blir gitt frihet.  

 
 

Venner 
 
Mange utvekslingselever føler det er vanskelig å bli kjent med norske ungdommer. 
Dessverre kan nok norske ungdommer ha nok med seg selv og egne venner, og virke 
uinteresserte i en AFSer.  Det kan hjelpe om utvekslingseleven får en «fadder» på skolen, 
eller kanskje du kjenner jevnaldrende i nærmiljøet som kan hjelpe til? Deltakelse på 
fritidsaktiviteter vil også gjøre det lettere å få venner. Det er viktig at utvekslingseleven forstår 
at han/hun må ta det første steget, og ikke minst at de ikke må gi opp. Selv om de får et nei 
flere ganger, så må de tørre å spørre igjen. Norsk festkultur og alkoholvaner er også uvant 
og kan virke skremmende på mange. 

 
 

Språk og kommunikasjon 
 
Kommunikasjon er en utfordring selv når vi snakker samme språk. Utfordringen blir naturlig 
nok større når språkene er forskjellige. Det er viktig å prøve å hjelpe utvekslingseleven med 
å få en myk start. Språket er kanskje den største barrieren, men også det viktigste verktøyet 
for å få best mulig innblikk i vår kultur og for å få mest mulig ut av AFS-året. Vi oppfordrer alle 
til å bruke norsk så mye som mulig og kun bruke engelsk eller annet språk som hjelpespråk i 
enkelte situasjoner. Det er viktig at det skapes trygghet for utvekslingseleven slik at han/hun 
tør å prøve og å feile. Merk at ungdommer fra en del land kan si ”ja, jeg forstår” også når de 
ikke forstår. Dette er et kulturelt aspekt – og handler gjerne om ikke å tape ansikt. 
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Dersom språkkunnskapene ikke går framover etter lengre tid, oppfordrer vi vertsfamilie og 
lokalkontakt til å ta kontakt med lokallag eller AFS-kontoret. Noen ganger kan dette være 
tegn på at det er andre problemer som AFSeren trenger hjelp med, mens andre ganger kan 
det hende vedkommende bare trenger litt ekstra oppfølging. 
 
 

Sammenligning med hjemlandet 
 
Mange AFSere sammenligner Norge med hjemlandet. Selv om utsagnene deres kan være 
sanne, så kan de lett oppfattes som kritikk, og menneskene rundt AFSeren kan begynne å 
reagere på det. I slike tilfeller kan det være lurt å snakke med AFSeren om dette, og da 
gjerne referere til AFS-uttrykket «It’s not good, It’s not bad – just different!». I stedet for å kun 
uttrykke hva som er annerledes hjemme kan utvekslingseleven oppfordres til å stille 
spørsmål til hvorfor tingene er som de er i Norge. På den måten blir han/hun også bedre 
kjent med den norske kulturen. 
 
 

Bruk av internett og kontakt hjem 
 
Hvor mye kontakt hver enkelt har hjem varierer veldig, noen har mye mens andre har lite 
kontakt med familie og venner. Erfaringsmessig ser vi at de som har mye kontakt med 
venner og familie hjemme, ofte har mer hjemlengsel og har vanskeligere for å tilpasse seg. 
Det er derfor fornuftig at AFSeren, foresatte og vertsfamilien, lager noen ”kjøreregler” for 
kontakt hjem, om det oppleves som om kontakten som er etablert virker forstyrrende i 
hverdagen og for AFSer. Det kan for eksempel avtales faste tidspunkt og intervaller for 
kontakt.  
 
 

Hjemlengsel og kultursjokk 
 
Hjemlengsel er helt naturlig, og særlig tidlig under oppholdet når utvekslingseleven kan føle 
seg litt ensom og usikker i sine nye omgivelser. AFSeren er ofte vant til å håndtere 
hverdagen sin godt. De har kanskje mange venner, fritidsaktiviteter og er flinke på skolen. 
Ved å måtte begynne helt på nytt igjen, kan de plutselig føle at de står overfor en større 
utfordring enn det han/hun hadde forestilt seg.  Å være aktiv i hverdagen, kombinert med at 
noen i familien viser oppmerksomhet, hjelper AFSeren å komme gjennom denne perioden. 
Om hjemlengselen fortsetter og utvekslingseleven virker ulykkelig, bør vertsfamilien eller du 
som lokalkontakt snakke med ham/henne om det. Dere kan eventuelt vende dere til 
lokallaget eller AFS-kontoret for råd og tips. 
 
Les mer om kulturforskjeller, interkulturell læring og tilpasning på de neste sidene. 
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Interkulturell læring 
 

I AFS-sammenheng snakker vi ofte om utfordringene og spenningen rundt det å tilpasse seg 
en annen kultur. For å kunne forberede dere på hva dette kan innebære vil vi først forsøke å 
definere hva kultur egentlig er. Tilpasning er vanskelig og krever innsats fra alle parter, og 
noen ganger trenger man hjelp fra andre for å forstå og komme videre i tilpasningen. 
 
Som lokalkontakt tar du del i AFSer og vertsfamilies reise på vei til større interkulturell 
forståelse og kompetanse. Vi erfarer at kjennskap til og kunnskap om kultur og 
kommunikasjon på tvers av kulturer er noe som er til stor hjelp i rollen som lokalkontakt.  
Mange av utfordringene som oppstår underveis er nettopp knyttet til kulturforskjeller og 
misforståelser på grunn av språk og kultur.  Vi håper at de neste sidene vil gi en liten 
smakebit og være et nyttig verktøy å referere til i samtaler med vertsfamilien og AFSer rundt 
den kulturelle tilpasningen. 
 
 

Hva er kultur? 
 
Å definere kultur er ikke lett. Kultur handler ikke bare om språk, musikk, kunst og folklore, 
som vi ofte assosierer med begrepet. Språk og kunst er bare ytre tegn på kultur, men kultur 
dreier seg om mye er enn dette. Det er vanligvis ikke disse delene av kulturen det er 
vanskelig å tilpasse seg. Kultur er også en måte å tenke og å verdsette forhold i samfunnet 
på – en måte å leve eller fungere på. Å tilpasse seg denne delen av en annen kultur er 
utfordrende og kan kreve mye, men er også veldig givende. 
 
Isfjellet er et bilde som kan forklare oss hva kultur er, se figur på neste side. På samme måte 
som 9/10 av et isfjell er ute av syne (under havoverflaten), er 9/10 av alt det som utgjør 
enhver kultur utenfor vår umiddelbare bevissthet. Denne ubevisste delen av kultur kan vi 
kalle ”dypkultur”. Hvilke av disse stikkordene er det som har størst innflytelse på vårt daglige 
liv – de som er under eller over havoverflaten? Hvilke av disse gruppene har vi størst 
mulighet til å påvirke? Hvordan er dette relevant i forhold til et utvekslingsår?  
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Isfjellet 

 
 

Den delen av isfjellet som er over vannoverflaten kalles kulturuttrykk, dette er den synlige 
delen av en ukjent kultur. Her finner vi de fysiske, verbale og atferdsmessige uttrykkene for 
kulturen. Et viktig trekk er at de er enkle å observere, men kan samtidig være vanskelige å 
forstå fordi de er uttrykk for det som ligger under havoverflaten.  
 
Den delen av isfjellet som befinner seg under havoverflaten kalles kulturinnhold. Den består 
av verdier, holdninger og normer som er grunnleggende i en kultur. Det er dette som er selve 
fundamentet i kulturen, og kulturinnholdet viser seg som kulturuttrykk over overflaten.  
 
Alt som ligger under overflaten har altså sitt opphav i det som ligger under. Det som ligger 
under overflaten blir i hovedsak oppfattet som riktig og sant av den kulturen den gjenspeiler.  
 
 

Når kulturer møtes 
 

Isfjellet kan videre brukes til å forklare møtet mellom to kulturer. Et isfjell som ligger alene i 

vannet, har ikke så mye motstand eller problemer. Problemet oppstår i møtet med et nytt 

isfjell, en ny kultur. Når to isfjell, eller kulturer, krasjer, så skjer dette under vannoverflaten, og 

er ikke synlig for det blotte øyet. Dette gjør slike situasjoner vanskelig å håndtere og forstå. 
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Under ser du tre bilder som kan illustrere dette: 

 

 

 

Kulturuttrykkene – de aspektene ved en 

kultur man kan se og observere, og som man 

først blir kjent med. 

 

 

Det er viktig å være bevisst på at man alltid 

ser en annen kulturs uttrykk med 

utgangspunkt i sin egen kultur. Det vil si at 

ens egne verdier, holdninger og normer 

påvirker hvordan man oppfatter og forstår en 

annen kultur. 

 
 
 
Krasjet mellom to kulturer kan være usynlig. 

Det vil si at det er kulturinnholdet som står i 

kontrast til hverandre og kan skape 

utfordringer. Kulturuttrykket gir ikke den som er 

ny i kulturen noen indikasjoner på hva det er 

som ligger til grunn for misforståelsene, som 

da har sitt utgangspunkt i kulturinnholdet. 

 

 

Man bruker alltid egen kultur som referansepunkt når man forsøker å forstå en ny kultur. Det 

er derfor lett å dra «feil» konklusjoner, i stedet for å forsøke å forstå den nye kulturen og 

dermed få en større forståelse for hvorfor kulturkrasjet har oppstått. Dette betyr at man i 

møtet med en ny kultur må være nøye med å skille mellom å observere og å tolke. Det er 

viktig å huske at like kulturuttrykk kan komme av ulike verdier, normer og holdninger. På 

samme måte kan like verdier og holdninger uttrykkes på ulik måte. Bevissthet rundt dette er 

en viktig faktor for et vellykket utvekslingsår. 
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Skillet mellom å observere og å tolke  
 
Vi tar imot utrolig mange inntrykk og mye informasjon hver dag. Uten egentlig å være 
oppmerksomme på at vi gjør det, tolker og vurderer vi disse inntrykkene basert på våre 
tidligere erfaringer, den kunnskapen vi har tillært oss og den kulturen vi har vokst opp i. I vår 
vanlige hverdag fungerer dette stort sett bra, og våre tolkninger og vurderinger er som regel 
nært «sannheten» ettersom menneskene rundt oss ofte deler mange aspekter av vår 
kulturelle og sosiale bakgrunn.  
 
Som utvekslingselev vil man forlate sin kjente hverdag og komme inn i en – for dem – helt ny 
hverdag der de ikke lenger deler tidligere erfaringer og vurderinger med menneskene rundt 
seg. I den sammenheng kan AFSernes automatiske tolkning og vurdering av det de føler, ser 
og opplever lede til at de misforstår intensjonene bak vertsfamiliens atferd eller hva en 
skolekamerat sier. Selvsagt kan det også hende at utvekslingselevens intensjoner 
misforstås, ettersom verken vertsfamilie eller skolekamerater har kunnskapen som trengs for 
å tolke oppførselen ut fra AFSerens kulturelle rammer. Generelt er det lurt at man i den 
første tiden når man møter en ny kultur, forsøker å først observere, og avventer med å tolke 
og å vurdere det man ser og hører før man har fått en forståelse for kulturen. Dette er noe 
AFSerne ofte har snakket om på leir med AFS før ankomst, men som lokalkontakt kan det 
være lurt å minne utvekslingseleven på dette i løpet av høsten, ettersom det er lett for dem å 
glemme i en ny og fremmed hverdag. 
 

 
Interkulturell læring og global bevissthet 
 
En AFS-opplevelse handler ikke bare om et morsomt og spennende møte mellom personer 
fra forskjellige steder i verden. Den dypere forståelsen av opplevelsen er å lære om andre 
kulturer og mennesker, og handler om å akseptere ulikheter. AFS arbeider for at AFSere, 
vertsfamilier, lokalkontakter, skoler og lokalsamfunn skal kunne utvikle kunnskap, ferdigheter 
og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden. Vi mener at 
både utvekslingselever, vertsfamilier og lokalkontakter, gjennom å delta i 
utvekslingsprogrammer lærer noe verdifullt som gjør dem bedre i stand til å forstå verden 
omkring seg, og som gir dem større toleranse for mennesker fra andre kulturer. I tillegg lærer 
man seg å kommunisere med mennesker fra andre kulturer. All denne kunnskapen kan vi 
kalle for interkulturell læring. 
 
Forskere har kommet frem til ulike teorier om interkulturell læring, og vi har valgt ut noen som 
beskrives under. Disse teoriene vil gi deg god hjelp til å forstå den prosessen man går 
gjennom i løpet av et utvekslingsår, og vi anbefaler at du går gjennom dem både før og 
underveis i utvekslingsåret. Selv om det er teoretisk er det viktig informasjon, og kan være 
spesielt nyttig dersom AFSeren og vertsfamilien opplever utfordringer i løpet av året. Din 
forståelse og kunnskap om kulturforskjeller vil kunne hjelpe deg å støtte dem på en god måte 
i disse situasjonene.  
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Hofstedes kulturelle dimensjoner  
 
Geert Hofstede er professor i organisasjonspsykologi og har i nærmere 40 år arbeidet med 
møtet mellom kulturer. På 70- og 80-tallet utviklet han en modell for å identifisere skillet 
mellom kulturer. Den ser på i hvilke spørsmål eller forhold misforståelser og konflikter kan 
komme til å oppstå når mennesker fra ulike kulturer møtes. Modellen bestod opprinnelig av 
fire dimensjoner, men i løpet av de senere årene har det blitt lagt til flere for å ta inn 
ytterligere aspekter av menneskers atferd. Vi velger å fokusere på de fire opprinnelige 
dimensjonene her:  
 
Hver dimensjon er en glidende skala mellom to ytterpunkter, og de ulike nasjonale kulturene 
plasseres på disse skalaene. To nasjonalkulturers plassering på den respektive skalaen kan 
siden sammenlignes for å identifisere hvor store forskjeller, og dermed potensial for 
misforståelser og konflikter, som finnes. Under beskrives fire av dimensjonene.  
 
Forklaring av «landekodene» i diagrammene (Norge representeres i rødt): 
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Individualitetsindeks 
 
Individualitetsindeksen beskriver i hvilken grad individer er en del av en gruppe, og hvor 
sterkt individene er bundet til denne gruppen. De to motpolene langs denne skalaen er 
individualisme og kollektivisme.  
 
I de samfunn som er mer individualistiske, er båndene mellom individer «løse» og det 
forventes at en selv tar hånd om seg og sitt. Individene er stort sett bare sterkt knyttet til den 
nærmeste familien, og det er kun dem man har direkte ansvar for.  
 
I mer kollektivistiske samfunn er hvert individ fra fødselen av en del av en gruppe med sterkt 
samhold og alle har en betydelig gruppetilhørighet. Den gruppen som individet tilhører og 
kjenner et direkte ansvar for, omfatter ofte familie, slekt (også fjernere slekt) og kanskje til og 
med nære venner av familien. Medlemmene i gruppen beskytter og tar hånd om hverandre i 
alle tilfeller, og gruppen krever fullstendig lojalitet fra alle medlemmene. Det er viktig å huske 
på at det ikke her er snakk om politiske systemer eller sosiale konstruksjoner, men om 
familiegrupperinger, tilhørighet og lojalitet. 
 
Latinamerikanske land er regnet som de mest kollektivistiske, mens USA scorer høyt på 
individualisme. 
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Maktdistanseindeks 
 
Maktdistanseindeksen beskriver i hvilken grad ulikhet i fordeling av makt i samfunnet, 
organisasjoner eller grupper aksepteres og forventes. Her er det viktig å huske på at dette 
måles nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Man ser altså på aksepten av maktdistanse hos 
dem som ikke har makt. De to motpolene langs denne skalaen er lav maktdistanse og høy 
maktdistanse.  
 
I samfunn med lav maktdistanse aksepteres ikke en ulik fordeling av makt. Her skal alle få 
være med og si sitt, konsensus etterstrebes, ledere skal rådføre seg og diskutere med dem 
de leder, statussymboler og privilegier er ikke velkomne og organisasjonsstrukturen pleier å 
være «flat». Menneskene er som oftest uformelle og direkte. 
 
I samfunn med høy maktdistanse har man stor respekt for mennesker med høy status. 
Status forbindes med makt. Den ulike maktfordelingen støttes like mye av dem som ikke har 
makt, som dem som sitter med makten. Lederne forventes å være sterke og besluttsomme 
og fortelle hva som gjelder. De som ikke har makt forventer rettledning, klare regler og at 
lederne skal ta hånd om dem. Menneskene pleier å være mer formelle og bruker titler ved 
tiltale. Man viser respekt for posisjonen til den man snakker med.  
 
Høy maktdistanse finner man i land som Kina, mens de skandinaviske landene har lav 
maktdistanse. 
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Maskulinitetsindeks  

 
Maskulinitetsindeksen beskriver fordeling av roller mellom kvinner og menn. I denne 
indeksen har Hofstede identifisert maskuline og feminine «verdier», og nasjonale kulturer 
plasseres på skalaen etter hvilken verdi som anses som viktigst i den aktuelle kulturen. 
Motpolene på denne skalaen er altså maskulinitet og femininitet.  
 
I samfunn som verdsetter mer maskuline verdier, anses kvaliteter som styrke, det å vinne, 
materiell fremgang, ambisjoner, og å se opp til den «beste», som viktig. Menn skal være 
påståelige, tøffe og ambisiøse, mens kvinner skal være ømme, attraktive og underlegne 
mannen. I disse samfunnene skjer konfliktløsning tradisjonelt gjennom å kjempe til én side 
vinner.  
 
I samfunn som verdsetter mer feminine verdier, anses kvaliteter som omsorg og sympati for 
de svake, likestilling, solidaritet og livskvalitet, som viktig. Det er vanligere å forvente det 
samme av menn som av kvinner, og at de to kjønnene i større grad likestilles. I disse 
samfunnene løses konflikter gjennom forhandlinger og kompromisser.  
 
Det er viktig å huske på at til tross for at skillet mellom menn og kvinner og deres roller i et 
maskulint samfunn er større enn i et feminint samfunn, betyr ikke dette nødvendigvis at 
kvinnene i et maskulint samfunn er undertrykte eller mindreverdige mannen.  
 
Hofstede rangerer Japan som den mest maskuline kulturen, og Sverige som den mest 
feminine. 
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Indeksen for unnvikelse av usikkerhet  
 
Denne indeksen beskriver hvor bekvemme eller ubekvemme medlemmene i en kultur er når 
de konfronteres med og må håndtere ustrukturerte eller ukjente situasjoner, som medfører 
usikkerhet rundt hvilke forventninger som finnes til dem eller hvilke regler som gjelder. 
Motpolene på denne skalaen er høy grad av unngåelse av usikkerhet og lav grad av 
unngåelse av usikkerhet.  
 
I kulturer som scorer høyt på denne indeksen forsøker man å minimere risikoen for at 
ustrukturerte og ukjente situasjoner skal oppstå gjennom å ha strenge lover og regler, 
sikkerhetsforskrifter og forebyggende tiltak. Forekomsten av «absolutte sannheter» er mye 
større i disse kulturene enn i andre. I kulturer som scorer lavt kjenner man ikke ubehag i 
ustrukturerte og ukjente situasjoner og har derfor ikke samme behov for strenge regler og 
forbyggende tiltak. Menneskene i disse kulturene pleier å være mer aksepterende ovenfor 
avvikende meninger og nysgjerrige på det som er nytt og annerledes. De har større 
sannsynlighet for å tro at det kan finnes flere sannheter og svar, istedenfor én absolutt 
sannhet.  
 
Middelhavslandene og Japan er rangert høyest på denne indeksen.  
 

 

 
 

Hva kan vi bruke dette til? 
Når mennesker fra forskjellige kulturer møtes kan deres ulike kulturelle bakgrunn føre til at 
misforståelser eller konflikter oppstår. Ved å se på de aktuelle kulturenes plassering på 
Hofstedes indekser, kan vi få en pekepinn på hvor en eventuell misforståelse eller konflikt 
kan oppstå. På den måten kan Hofstedes kulturelle dimensjoner hjelpe oss med å unngå at 
kulturelle misforståelser eller konflikter oppstår.  

 
Kilde: Hofstede og Pedersen (2002) Exploring Cultures  
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Interkulturell bevissthet 
 

Milton J. Bennett har doktorgrad i interkulturell kommunikasjon og sosiologi, og har utviklet 
«Developmental Model of Intercultural Sensitivity» (DMIS) – en modell som beskriver seks 
ulike stadier av interkulturell bevissthet. Han tar utgangspunkt i at alle mennesker er på ett - 
eller mellom to - av disse stadiene i møtet med en ny kultur. Man kan møte én fremmed 
kultur på én måte, og en annen ny kultur på en annen måte, alt etter hvor god kjennskap og 
forståelse man har for kulturen på forhånd. Hvilket stadium et individ befinner seg på påvirker 
hvordan denne personen vil reagere på møtet med en annen kultur, og hvordan 
hans/hennes tilpasningskurve vil se ut.  
 
 AFS håper å kunne hjelpe AFS-deltakere - både utvekslingselever, vertsfamilier og 
lokalkontakter - til å utvikle sin kulturelle bevissthet, for å således få større kompetanse i 
interaksjon med mennesker fra ulike kulturer. 
 
Det er viktig å huske at dette er en teoretisk modell som har til hensikt å forklare hvordan vi 
utvikler en større interkulturell bevissthet.  Kanskje kan modellen hjelpe deg som lokalkontakt 
å forstå vertselevens møte med vertskulturen, og om hun/han synes det er vanskelig? Da 
kan du ta en titt på teksten og bildene under, og kanskje blir det lettere å forstå hva 
vertseleven opplever, og dermed også hva vertsfamilien finner utfordrende. Under følger en 
forenklet gjennomgang av de seks stadiene.   
 
 
 
 
 
Benektelse  

 
Ens egen kultur er den eneste rette kulturen. Møter med andre kulturer 
unngås og forskjeller forenkles. En person i benektelsesfasen har ingen 
interesse av kulturelle forskjeller og kan reagere med sinne om disse 
forskjellene tvinges på ham/henne.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Forsvar 
 
Andre kulturer finnes, men ens egen kultur er den eneste rette. 
Verdensbildet er delt inn i det overlegne ”vi” og underlegne ”de 
andre ”. En person i forsvarstadiet pleier å være veldig kritisk til 
fremmede kulturuttrykk og oppfatter dem som truende.  
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Minimering 
 
Andre kulturer oppfattes ikke som så annerledes enn ens egen. Deler av 
ens egen kultur oppfattes som universelle for alle kulturer og forskjellene 
mellom egen kultur og andre kulturer minimeres og bagatelliseres. En 
person i minimeringsstadiet forventer at kulturer skal være mer like enn 
ulike og man framholder å korrigere andres atferd slik at det passer inn 
med denne forventningen.  

 
 
 
 
 

 
Aksept   
 
Ens egen kultur ses som en av mange likeverdige kulturer. En person i 
aksepteringsstadiet trenger ikke nødvendigvis være enig med alle deler 
av en annen kultur. Man kan vurdere kulturelle uttrykk negativt, men 
det er ikke en etnosentrisk bedømming. Personen er nysgjerrig på 
kulturelle forskjeller og respekterer andre kulturelle uttrykk.  

 
 
 

 
 
 
 
Tilpasning 

 
Ens egen verdensoppfatning inneholder deler av både ens egen kultur og den 
nye kulturen man er del av. I møte med den nye kulturen kan man oppføre 
seg på kulturelt «akseptabelt» vis. En person i tilpasningsstadiet kan se på 
verden fra mer enn ett perspektiv og bevisst forandre sin oppførsel for å bedre 
kunne kommunisere med mennesker fra andre kulturer.  
 
 
 
 

 
 
Integrasjon  

 
Ens eget selvbilde forandres så man uten anstrengelser rører seg 
mellom ulike kulturer. Dette stadiet er ikke nødvendigvis bedre enn 
tilpasning. Det er et stadium som de fleste aldri vil nå, med mindre 
man har emigrert til en ny kultur for godt, eller man har flyttet mye 
rundt i ulike kulturer i store deler av livet.  
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Tilpasning 
 
Et utvekslingsår byr på små og store utfordringer underveis, og krever tilpasning fra både 
vertsfamilie og AFSer. Selv om vertsfamilien må være innstilt på å gi AFSeren rom til å bli 
kjent med norsk kultur og familiens vaner og regler, er det likevel AFSeren som har størst 
ansvar for å tilpasse seg. Det er tross alt han/hun som har valgt å reise til Norge som 
utvekslingselev. Det er viktig at vertsfamilien setter de samme reglene og forventer det 
samme av AFSeren som av eventuelle andre barn i familien.  

 
Du kommer til å merke forskjell på utvekslingseleven du er lokalkontakt for i løpet av året. 
Humøret kommer til å gå både opp og ned, mange nye tankeprosesser vil starte, og 
AFSeren kommer kanskje til å sette spørsmålstegn ved ting som han/hun tidligere tok for gitt. 
Utvekslingsåret kan beskrives som en kurve med topp- og bunnpunkter. Nedenfor 
presenteres en generell beskrivelse av det vi kaller tilpasningskurven. Noen topper og 
bunner kan passere uten at dere merker stort til dem, mens andre kan det hende dere 
merker mye til. Det kommer an på hvordan man er som person og hva som ellers skjer i livet 
akkurat da. Ulike personer kan også oppleve de ulike fasene på ulike tidspunkt. 

 
Fase 1 

 
Fase 1 kjennetegnes av spenning og økende forventning. AFSeren forbereder seg til 
utvekslingsåret ved å lese og gjøre seg tanker om den nye kulturen, det nye språket og ikke 
minst om den nye familien. AFSeren stiller seg spørsmål som: «Hvordan kommer det til å 
gå?», og «Klarer jeg å tilpasse meg?».  
 
For mange er ankomst til vertslandet og de første ukene et høydepunkt. Alt er nytt og 
spennende og det vil kunne oppleves som en ”ferie”. For andre er ankomsten overveldende 
og bildene man har hatt på forhånd stemmer overhodet ikke med virkeligheten, og man vil 
oppleve mange små eller et stort kultursjokk.  
 
Kultursjokk 
Kultursjokk er et kjent begrep, men hva er det egentlig? På ferier eller i møte med kolleger 
fra andre land kan man i blant føle at de man møter oppfører seg «rart» eller «uforskammet» 
eller at de reagerer negativt på noe man selv har sagt eller gjort. Da kan det være snakk om 
at to ulike kulturer, og derav fargede meninger om «korrekt oppførsel», kanskje har krasjet. 
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Kultursjokk er en lignende opplevelse, men på et dypere plan. Opplevelsen av kultursjokk 
oppstår når man trer inn i en fremmed kultur der ens tidligere oppfatninger av normer og 
ritualer ikke lenger er gjeldende. Dette gir opphav til usikkerhet om hva som forventes av de 
rundt seg, som igjen kan sette i gang ulike reaksjoner. 
 
Kultursjokk kan man oppleve på ulike tidspunkt og i ulik grad: 
 

 «Bryllupsreisen» 
 

Alt er nytt og spennende. Her kjenner man seg fortsatt på trygg grunn og ens egne kulturelle 
oppfatninger har ikke blitt utfordret ennå.  
 

 Desorientering 
 

Den nye kulturen trenger seg på og man oppdager at man ikke behandles og møtes på 
samme måte som hjemme. Alle nye inntrykk og uventede reaksjoner fra omgivelsene 
kjennes tyngende. Man forstår ikke omgivelsenes forventninger og gjør ting feil, selv om man 
prøver å gjøre det rett. Det er lett å føle seg mislykket eller utilstrekkelig. 
 

 Fiendtlighet 
 

Man reagerer gjennom å kjenne sinne eller irritasjon mot den nye kulturen som er årsak til de 
ubekvemme følelsene man opplever, og føler at den nye kulturen ikke lever opp til ens egen 
kulturs nivå. Utvekslingselever som er i denne fasen klarer ofte ikke å se at det de 
observerer er kulturelle forskjeller, men vil heller føle og kanskje bemerke at menneskene de 
møter er rare, upersonlige eller utrivelige. 
 

 Tilpasning 

 
Man begynner å forstå den nye kulturens uuttalte regler og begynner å reagere og handle 
deretter. Man kan nå se positive og negative sider både ved ens egen og ny kultur. 
 

 
Fase 2  

 
Etter at den første spenningen er over og hverdagen melder seg, føler mange et visst 
ubehag på grunn av de mange store og små forskjeller i dagliglivet. Alt er annerledes; maten, 
sengen, skolen, familien, språket, vennene osv. I tillegg begynner savnet av venner og 
familie å melde seg, og man innser at man skal være borte i et helt år. Etter hvert som språk, 
dagligliv og livsrytmen læres, oppnås en viss følelse av tilhørighet. 
 

 
Fase 3 

  
Når skole og språk glir lettere, har man tid til å se nærmere på «dypere» forskjeller. Man får 
mer tid til å tenke over AFS-opplevelsen, og en del frustrasjoner melder seg ofte i denne 
perioden. Det kan være frustrasjoner over vanskelige skikker og normer eller kanskje over 
seg selv. De dagligdagse tingene kan ofte virke ubetydelige, og man har kanskje et ønske 
om å gjøre noe stort og viktig. Etter hvert vil den nye kulturen komme sakte inn «under 
huden», og man begynner i stedet å stille spørsmål ved det som var selvfølgelig hjemme. 
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Fase 4  

 
Spenning og forventinger til det å reise hjem. Kanskje føler AFSeren at han/hun endelig har 
kommet inn i ting i vertslandet, og at det fremdeles er mye man gjerne vil ha tid til å gjøre og 
oppleve. Mange AFSere gruer seg for å reise hjem og måtte forlate vertsfamilie, venner og 
sitt nye liv, samtidig som de også gleder seg til å møte venner og familie i hjemlandet igjen.  
 

 
Hver opplevelse er unik! 
Dette er bare ett eksempel på en tilpasningskurve, og det er slett ikke alle som opplever det 
på denne måten. Poenget med kurven er å vise at livet går opp og ned for AFSeren. Vår 
erfaring er at følelser vil oppleves mye sterkere i løpet av et utvekslingsår enn ellers, og 
svingningene blir derfor større. Kanskje går man fra bunn til topp og ned igjen på én og 
samme dag!  
 
Når man er trøtt og sliten – det er slitsomt å skulle forholde seg til nye ting hele tiden – og 
langt hjemmefra oppleves de dårlige dagene som enda verre enn ellers. På samme måte vil 
de gode dagene og positive opplevelsene forsterkes. 
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Kommunikasjon 
 

All kommunikasjon er svært bundet til kultur. Vi kommuniserer verbalt ved å snakke, men 
også ikke-verbalt gjennom ansiktsmimikk, kroppsspråk og gjennom det vi lar være å si eller 
gjøre. I alle samfunn har vi skrevne og uskrevne regler for kommunikasjon som vi bevisst 
eller ubevisst følger. For eksempel er måten vi tiltaler sjefen på forskjellig fra hvordan vi 
snakker med en venn, og måten vi hilser på hverandre varierer med alder, hvilket forhold vi 
har til den vi møter og hvor i verden vi er. 
 
 
 
Når vi snakker om kommunikasjon i ulike 
kulturelle sammenhenger bruker vi ofte 
begrepene direkte og indirekte 
kommunikasjon. Direkte kommunikasjon, 
handler enkelt sagt om å faktisk uttrykke 
hva man mener. Mener man nei så sier 
man nei.  I tillegg er man tydelig på å si hva 
man føler.  
 
 
 
Indirekte kommunikasjon handler om å prøve 
å uttrykke det man egentlig mener via 
«omveier». En person fra en kultur der 
indirekte kommunikasjon er vanlig, vil gjerne 
også tenke at kroppsspråket han/hun bruker, 
eller rett og slett det at de ikke svarer, er et 
svar.  
 
Et annet viktig aspekt ved indirekte kommunikasjon er å «lese mellom linjene». Ettersom 
mye ikke blir sagt rett ut, er det viktig å være bevisst på at budskapet kan ligge nettopp 
«mellom linjene».  
 
I mange kulturer vil det være nærmest utenkelig å si direkte nei til en forespørsel selv om 
man egentlig ønsker det, da ordet «nei» er kulturelt uakseptabelt. Frykten for å «tape ansikt» 
kan også være sterk, det vil si at ingen skal risikere å miste sin ære, eller føle seg 
latterliggjort. 
 
Kommunikasjon i vertsfamilien  
I Norge bruker vi som regel direkte kommunikasjon. Dette kan føre til utfordringer i møte med 

mennesker vant til indirekte kommunikasjon. For noen som er vant til direkte kommunikasjon, kan det 

være vanskelig å oppfatte hva som egentlig ligger i den indirekte kommunikasjonen.  

 

For utvekslingselever som kommer fra kulturer hvor indirekte kommunikasjon er vanlig, vil nordmenn 

kunne oppleves som frekke og lite følsomme. I tillegg vil elever fra noen kulturer ha problemer med å 

si ifra om ting ikke er slik de ønsker, eller at de har lyst til å gjøre noe annet eller annerledes enn det 

vertsfamilien foreslår. For mange vertsfamilier vil dette kunne føre til stor frustrasjon fordi 

utvekslingseleven kan si «JA» til å gjøre noe, for siden ikke å gjennomføre. I norsk kultur vil det være 

helt uhørt mens det i mange kulturer hvor indirekte kommunikasjon brukes, vil det være den rette 

måten å gjøre det på, for ikke selv å tape ansikt, og for å skjerme den andre parten fra å tape ansikt. 

 

Skulle det oppstå konflikter, har mennesker fra ulike kulturer forskjellige preferanser for hvordan man 

kommuniserer for å løse disse. Nordmenn har som oftest et ønske om å diskutere og bruke saklige 
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argumenter. Det er viktig å huske på at utvekslingselever som kommer fra andre land og kulturer vil 

kunne oppleve vår måte å håndtere konflikter på som uvant, og vanskelige å forholde seg til. En 

italiener vil kanskje oppleve det som at vi viser for lite følelser i kommunikasjonen vår og derfor ikke 

ta samtalen på alvor, mens en japaner kanskje vil smile, nikke og ikke uttrykke verbalt hva han 

egentlig føler, fordi det er det han er lært opp til. 
 
 
Kroppsspråk  
Vi benytter oss delvis bevisst, men også ubevisst, av kroppsspråk for å uttrykke negative 
eller positive ytringer og følelser. Måten vi berører hverandre på (eller ikke gjør det), 
avstanden vi holder mellom oss selv og andre, måten vi snakker på (tonefall og toneleie) er 
former for ikke-verbal kommunikasjon. Vi kan uttrykke kjærlighet, sympati, hat, skepsis, 
overraskelse, nysgjerrighet og selvsikkerhet uten å bruke et eneste ord. Når vi tenker på 
hvilket kroppsspråk som er typisk for vår egen kultur, vil vi finne variasjoner mellom ulike 
grupper; unge og gamle, befolkning på landet og i byer, og ikke minst menn og kvinner. 
Disse forskjellene finnes naturligvis i mye større grad mellom to ulike kulturer. I en ny kultur 
kan det i begynnelsen være vanskelig å forstå og akseptere de nye uttrykksformene, og det 
er lett å føle seg utenfor når egne referanserammer ikke passer. For å unngå misforståelser 
er det viktig å være bevisst på at betydning av kroppsspråk og grad av 
berøring/intimitetsgrenser varierer fra kultur til kultur. 
 
Det som kan være utfordrende for AFSerne som kommer til Norge å forstå, kan være det at 
vi har direkte verbal kommunikasjon, men at det også for oss ligger mye i kroppsspråket vårt, 
og at vi også til en viss grad må lese mellom linjene. Å snakke med vertsfamilie og AFSer om 
direkte og indirekte kommunikasjon, og ikke minst kroppsspråk kan hjelpe dem å bedre 
forstå hverandre, og hjelpe dem å unngå misforståelser.  
 

 
Kommunikasjon og konflikthåndtering 
 
Mitchell Hammer har utviklet en modell for interkulturell konfliktstiler, som i stor grad 
omhandler hvordan mennesker fra ulike kulturer har ulike preferanser når det kommer til 
kommunikasjon i konfliktsituasjoner. Utgangspunktet til Hammer er at mennesker fra ulike 
land har ulike preferanser for hvordan man foretrekker å kommunisere, og hvordan det er 
akseptert å kommunisere. Preferansene påvirkes av landets kultur.  
 
I sin modell har Hammer valgt å ta utgangspunkt i at mennesker foretrekker å enten bruke 
direkte eller indirekte kommunikasjon for å løse konflikter. I tillegg skiller han mellom å 
foretrekke å være emosjonelt (følelsesmessig) ekspressiv eller tilbakeholden i 
kommunikasjonen. Denne siste delen kan ses i sammenheng med preferanse for å uttrykke 
følelser non-verbalt (gjennom kroppsspråk, øyekontakt, fakter etc.) i kommunikasjon med 
andre. Selv om modellen opprinnelig er utviklet for å skille mellom ulike kommunikasjonsstiler 
i konflikt, er den likevel representativ for den generelle kommunikasjonen mellom mennesker 
i ulike kulturer.  
 
De ulike kommunikasjonspreferansene er satt sammen til fire ulike krysskulturelle 
kommunikasjonsstiler i konflikt. Disse er:  
 

 Tilbakeholden Emosjonelt ekspressiv 

Direkte 1. Diskusjonsstilen 2. Engasjementsstilen 

Indirekte 3. Akkomodasjonstilen 4. Dynamisk stil  

 
 
 
Diskusjonsstilen 
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Diskusjonsstilen beskriver en tilnærming til kommunikasjon som vektlegger å være verbalt 
direkte i kommunikasjonen, samtidig som man er tilbakeholden med å vise emosjoner, og å 
bruke kroppsspråket til å kommunisere det man føler. Man holder seg til fakta, og er presis i 
ordbruken; «Si hva du mener og men det du sier». Denne typen kommunikasjonsstil anser 
emosjonelle uttrykk i diskusjonen som potensielt farlig og forstyrrende for kommunikasjonen. 
Man ønsker at samtalen/diskusjonen skal fokusere på objektive fakta, og ikke være full av 
personlige følelser. 
 
Fordeler med denne stilen: konfronterer problemer, saklige argumenter, rolig atmosfære 
 
Ulemper sett av andre: vanskelig å «lese mellom linjene», fremstår logisk men ufølsom, 
virker ukomfortabel med emosjonelle argumenter  
 
Land som har en kultur typisk preget av diskusjonsstilen er for eksempel– USA 
(euroamerikansk), Canada, Storbritannia, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Australia og 
New Zealand. 
 
Engasjementsstilen  
Engasjementsstilen vektlegger en direkte verbal kommunikasjonsstil, hvor man gjerne bruker 
emosjoner og følelser for å få fram poenget sitt. Det er veldig vanlig å bruke non-verbal 
kommunikasjon for å «hjelpe» fram poenget sitt, og for å understreke hva det er man mener. 
Hvor åpen og ærlig en person er, måles i hvor emosjonelt ekspressiv personen er i sin 
verbale og nonverbale kommunikasjon. Jo mer emosjoner og non-verbal kommunikasjon, 
desto mer åpen og ærlig.  
 
Fordeler med denne stilen: gir detaljerte beskrivelser og forklaringer, instruksjoner og 
informasjon, uttrykker egne meninger, viser følelser 
 
Ulemper sett av andre: Virker upåvirket av andres syn og følelser, dominerende og frekke, 
virker ukomfortabel med å håndtere argumenter som er rent saklige (uten emosjonell 
innvirkning) 
 
Land som har en kultur typisk preget av engasjementsstilen er for eksempel – USA 
(afroamerikansk), Frankrike, Hellas, Italia, Spania, Cuba, Puerto Rico, Russland, Israel 
 
Tilnærmingsstilen 
Tilnærmingsstilen vektlegger en indirekte kommunikasjonstilnærming for å håndtere 
uenigheter. I tillegg foretrekker individer med denne stilen å holde emosjoner og non-verbal 
kommunikasjon til et minimum, eller hvert fall veldig kontrollert. Denne stilen vektlegger 
tvetydighet og «tåkelegging» i språket for å kontrollere at diskusjonen ikke «kommer ut av 
kontroll». Å forholde seg rolig og avbalansert er avgjørende for dem med denne stilen, fordi 
de mener at å vise emosjoner og sterke følelser åpenlyst kan påvirke den 
mellommenneskelige harmonien. Indirekte kommunikasjon, bruk av historier og metaforer, å 
bruke tredjeparter for å kommunisere ubehag og å minimere konfliktnivået mellom partene, 
er typisk for dem med tilnærmingsstil. 
 
Fordeler med denne stilen: tolker og ser ulike meninger i tvetydige beskjeder, kan håndtere 
emosjonelle uttrykk, sensitiv for motpartens følelser 
 
Ulemper sett av andre: problemer med å uttrykke egne meninger, virker uinteressert og 
uærlig, vanskelig å gi gode detaljerte forklaringer 
 
Land som har en kultur typisk preget av akkomodasjonsstilen er for eksempel – 
Urbefolkningen i USA, Mexico, Costa Rica, Peru, China, Japan, Thailand, Indonesia, 
Malaysia 
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Dynamisk stil 
Den dynamiske stilen omhandler å ta i bruk indirekte kommunikasjon for å håndtere 
uenigheter, samtidigsom man også bruker non-verbal kommunikasjon for å uttrykke 
emosjoner. Denne stilen tar ofte i bruk lingvistiske metoder som repetisjon av beskjeden, en 
mer «assosiativ» argumentasjonsrekke, tvetydighet, historier og metaforer, humor og bruk av 
en tredjepart for å få fram poenget sitt. Denne stilen er mer komfortabel med å håndtere 
emosjonelt konfronterende diskusjoner. 
 
Fordeler med denne stilen: bruker en tredjepart for å samle informasjon og for å løse 
konflikter, gode evner til å observere endringer i nonverbal atferd, komfortabel med å vise 
sterke emosjoner 
 
Ulemper sett av andre: kommer sjelden til poenget, virker urimelig og slu, fremstår som for 
emosjonelle 
 
Land som har en kultur typisk preget av en dynamisk kommunikasjonsstil er for eksempel – 
Kuwait, Egypt, Saudi Arabia, Libanon, Pakistan 
 
Denne modellen for kommunikasjon i konflikter kan være nyttig for deg som lokalkontakt å ha 
i bakhodet når du går inn for å hjelpe vertsfamilie og AFSer med å løse opp i misforståelser. 
Som nordmann går vi inn med en preferanse for diskusjonsstilen, men det er viktig å huske 
på at utvekslingselever som kommer fra land der det er vanlig å bruke andre stiler for å løse 
konflikter, vil håndtere og opplever vår måte å løse en konflikt på som uvant og noen ganger 
vanskelig å forholde seg til. En italiener vil kanskje synes vi viser for lite følelser i 
kommunikasjonen vår, og derfor ikke ta samtalen på alvor, en japaner vil kanskje smile og 
nikke, og ikke uttrykke hva han egentlig føler fordi han er lært opp til at det ikke er noe han 
skal gjøre.   
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Praktisk Informasjon 
 

AFS.no  
 
På afs.no har vi egne sider for AFSere, vertsfamilier og lokalkontakter. Her legger vi ut viktig 
informasjon, nyheter og påminnelser, samt nyttige skjemaer. Vi vil oppfordre deg til å bruke 
disse sidene aktivt. Det er også her du finner linken til det månedlige rapportskjemaet. 
 
AFSerne har også fått et informasjonshefte fra AFS Norge på forhånd. «Welcome to 
Norway» skal forberede AFSeren på et år som utvekslingselev i Norge. Også lokalkontakter 
og vertsfamilier bør lese dette. Også i vertsfamiliehåndboka kan du som lokalkontakt finne 
nyttige tips. Du finner begge deler på vertssiden på afs.no under under «Nyttige 
dokumenter».  
 
 
 

Facebook-grupper  
 
AFS oppretter lukkede Facebook-grupper for både vertsfamilier, AFSere og lokalkontakter 
hvor man kan dele erfaringene sine underveis.  Deltakelsen i disse gruppene er frivillig. 
 
 

Obligatoriske AFS-aktiviteter 
 
Arrangementer som er arrangert av AFS Norge sentralt er obligatoriske deler av AFS-
programmet. Dette er aktiviteter med program som er viktig for AFSerens forståelse av seg 
selv og den interkulturelle erfaringen i Norge. Disse fellessamlingene foregår innenfor de 
samme gruppene som møter hverandre på forskjellige tidspunkter gjennom AFS-året, altså 
per region. Lederne på disse arrangementene er frivillige i AFS. Se eget ark for 
aktivitetskalender 2016/17 med datoer for de ulike arrangementene. 
 
Ankomst - august 
Når vertselevene ankommer Norge, vil de få en kort orientering før de reiser videre til 
vertsfamilien sin. De fleste lokallag vil arrangere en samling for vertselever og familier i løpet 
av august/september.   

 
Ankomstleir del 2 – oktober 
Dette er et regionalt arrangement, og vil bli arrangert av et lokallag i deres region. I løpet av 
den første måneden har AFSeren helt sikkert fått mange inntrykk av hverdagslivet i Norge og 
har mange ulike spørsmål. Disse ønsker vi å bearbeide på ankomstleir del 2. 

 
Midtårsopphold – februar 

I begynnelsen av februar samles elevene til midtårsopphold i AFS-regi. Dette skjer i samme 
regionale grupper som tidligere. Det er to hovedtema på midtårsoppholdet. For det første får 
AFSerne hjelp til å evaluere året så langt, og for det andre hjelper lederne AFSerne til å se 
framover mot månedene som er igjen, og hvordan de skal få mest mulig ut av disse.  

 
Avslutningsopphold - juni 
Rett før avreisen til hjemlandet arrangerer AFS regionale avslutningsopphold, hvor AFSerne 
samles en siste gang for å gjøre opp status etter året i Norge og for å forberede reisen til 
hjemlandet. På avreisedagen er alle AFSerne samlet på Gardermoen for å reise hjem 
sammen med de andre deltakerne fra sitt land. 
 
I tillegg arrangerer de fleste lokallag lokale aktiviteter og samlinger i løpet av året. 
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Oppholdstillatelse 
 
Rett etter ankomst må AFSerne registrere seg / registrere søknad om oppholdstillatelse på 
UDIs nettsider. Her bestiller man samtidig time hos lokale politimyndigheter for å vise 
nødvendig dokumentasjon. Dette må gjøres innen 7 dager etter ankomst til Norge. AFSerne 
er informert om dette, og vil ha med seg nødvendige papirer fra hjemlandet. Alle vertsfamilier 
vil få tilsendt mer informasjon om oppholdstillatelse like før AFSerne kommer til Norge.  
 
 

Sykdom og helse 
 
Alle deltakere på AFS sine programmer er forsikret gjennom AFS Intercultural Programs / 
Chartis. Forsikringen gjelder fra avreise i hjemlandet og så lenge man er deltaker på 
programmet. Forsikringen gjelder i hele verden med unntak av ens eget hjemland.  
 
AFS har i nødstilfeller ved sykdom eller ulykker myndighet til å bestemme over AFSeren i 
foreldres/foresattes sted (som ved akutt behov for operasjon).  
 
Alle AFSerne vil få utdelt et forsikringsbevis - ”Medical ID card” – ved ankomst til Norge. På 
kortet står kontaktinformasjon til en døgnåpen sentral som lege/sykehus kan ringe for å få 
bekreftet at deltakeren er forsikret.  
 
AFS sine forsikringer dekker utvekslingselevens medisinske utgifter under oppholdet i 
vertslandet med noen unntak. Disse utgiftene har AFSeren og hans/hennes familie ansvar 
for, og har fått skriftlig via AFS i sendelandet. For fullstendige forsikringsvilkår, se «»Medical 
Phamplet» som du finner på afs.no under «nyttige dokumenter». Utlegg i forbindelse med 
legebesøk refunderes av AFS Norge ved fremvisning av kvittering. 
 
 
MERK: 

Fallskjermhopping, profesjonell racing / amatørracing samt flyving (også som passasjer) av 
småfly er ikke dekt av AFS sine forsikringer. 
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AFS-regler 
 

AFS har ansvaret for utvekslingselevene mens de er i Norge. Rundt omkring i verden sitter 
AFSernes foreldre og stoler på at AFS tar dette ansvaret på alvor. For å sikre våre 
deltakeres sikkerhet finnes det et sett med regler for elevene og vertsfamiliene som det er 
viktig at de følger.  
 
Følgende er basert på internasjonale AFS-regler og deltakerkontrakten AFSeren og 
hans/hennes foreldre har signert.  “AFS” betyr i denne sammenhengen AFS-kontoret i 
Oslo. 
 
 

Internasjonale AFS-regler 
 
AFS International har fastlagt tre regler som gjelder for alle deltakere i alle land. Dersom en 
AFSeren bryter en av disse reglene, vil han/hun øyeblikkelig bli sendt hjem. 
 
 
1. Det er forbudt å kjøre motoriserte kjøretøy 
Ingen AFSer har lov til å kjøre motoriserte kjøretøy. Når det gjelder bil, gjelder forbudet 
uansett om det er offentlig eller privat vei. Forbudet gjelder også kjøretrening hos kjøreskole 
eller kjøreopplæring i regi av skolen.  
 
Det er heller ikke lov til å kjøre andre motoriserte kjøretøy som krever sertifikat i henhold til 
lokal lovgiving. Visse kjøretøy, som traktor, snøscooter og motorbåt kan man få tillatelse til å 
kjøre, men bare på privat eiendom. Forutsetningen er at vertsfamilie og AFS i vertslandet 
(AFS-kontoret) aksepterer det. I tillegg er det nødvendig med en skriftlig tillatelse fra 
foresatte i hjemlandet (Activity Waiver). 
 
2. Det er forbudt å haike 
Det er lov til å sitte på med venner og familie, men all haiking med fremmede er strengt 
forbudt. 
 
3. Det er forbudt å ha befatning med narkotika 
AFS som organisasjon kan ikke på noen vilkår tolerere misbruk av cannabis eller noen andre 
narkotiske stoffer. All befatning med narkotika er strengt forbudt for AFS-deltakere. 

 
I tillegg til disse tre hovedreglene, har hvert AFS-land sine egne regler.  
 
 

Nasjonale AFS-regler 
 
Nasjonale lover og regler 
AFSere må forholde seg til og følge nasjonale lover og regler. 
 
Alkohol og røyking 
Når det gjelder alkohol og røyking må AFSerne forholde seg til Norges lover, og respektere 
vertsfamiliens egne regler. AFS aksepterer ikke misbruk av alkohol. 
 
Skole 
AFS-året er et skoleår! AFSere tas opp på norske videregående skoler på grunnlag av en 
søknad fra AFS og på den betingelse at eleven vil følge skolens regler og bestemmelser. 
AFSere må ha minimum 25 skoletimer per uke, og møte opp til alle timer på timeplanen. 
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Dersom AFSeren ikke følger skolens og AFS sine regler, kan deltakeren bli sendt hjem.  I 
spesielle tilfeller kan man søke skolen og AFS nasjonalt om tillatelse til fravær, men det vil 
ikke bli gitt tillatelse til lengre fravær fra skolen på grunn av private reiser eller besøk.  
 
Oppholdstillatelsen i Norge er gitt på bakgrunn av at utvekslingseleven skal gå på skole. 
 
Reiser  
AFS ønsker at AFSere i Norge skal få muligheten til å leve så likt vanlige norske ungdommer 
som mulig og ha friheten til å reise. Samtidig har AFS som organisasjon også et stort ansvar 
for utvekslingselevenes sikkerhet mens de er i Norge. Det er viktig at alle familier som har 
sendt barna sine på utveksling til Norge skal føle seg trygge og vite at vi ikke tillater at de 
utsetter seg selv for unødvendig fare. Vi har derfor noen regler for reising som vi ber om at 
vertsfamiliene og AFSerne respekterer og forholder seg til.  
 
I noen tilfeller må det søkes om reisetillatelse, se tabell. Det kan også være nødvendig å 
innhente skriftlig tillatelse fra foresatte i hjemlandet («Travel Waiver» / «Parental 
Permission»).  
 
Utover AFS sine reiseregler, er det opp til vertsfamilien å ta stilling til spørsmål om reising. 
Du vil i noen tilfeller kunne komme opp i situasjoner hvor vertsfamilien kontakter deg fordi de 
ikke ønsker at utvekslingseleven drar på bestemte reiser. I de tilfellene er det viktig å minne 
utvekslingseleven om at AFS-programmet ikke er et reiseprogram, men et 
utvekslingsprogram der vertsfamilie, skole og lokalsamfunn står i fokus. Samtidig bør man 
støtte vertsfamilien om de opplever turen som utrygg, og de bør behandle AFSeren på 
samme måte som eventuelle egne jevnaldrende barn.  
 
AFS Norge må til enhver tid være i stand til å nå en AFSer hvor som helst i verden i løpet av 
24 timer. Dette er en trygghet for både AFSer, sendefamilie og vertsfamilie, og vi legger stor 
vekt på at dette prinsippet fungerer i praksis. Det er derfor svært viktig å informere AFS 
sentralt (kontoret i Oslo) dersom man skal reise til et sted hvor man ikke kan nås på 
mobiltelefon – dette gjelder både dagsturer og lengre reiser.  
 
Reiser på egen hånd er ikke tillatt før 1. desember. Med reiser på egen hånd defineres reiser 
alene uten ansvarlig voksen over 20 år. 
 
Reisetillatelse 
I tilfeller der det må søkes om reisetillatelse, må søknad sendes til AFS Norge i god tid (helst 
2 uker) før planlagt reise og før eventuelle billetter kjøpes. Link til søknadsskjema finnes på 
vertssidene på afs.no.  
 
AFS videreformidler søknaden til hjemlandet der det er behov for å innhente skriftlig tillatelse 
fra foresatte (som for eksempel ved reiser som ikke er i regi av skole, korps, idrettslag ol, og 
uten vertsfamilien). Det juridiske ansvaret for deltakeren ligger da hos foresatte, men 
forsikringen vil fortsatt gjelde. 
 
Les reisereglene nøye. Dersom reisen ikke oppfyller reisereglene, vil ikke reisen tillates.  
 
Brudd på reisereglene 
Vi har forståelse for at noen av reglene kan virke strenge, men reglene eksisterer for å sikre 
tryggheten for AFSeren, vertsfamilien, familien i hjemlandet og AFS. Vi ber om forståelse for 
dette, og at du respekterer AFS Norge sine reiseregler i din kommunikasjon med AFSer og 
vertsfamilie.  
 
Brudd på reisereglene kan medføre totalt reiseforbud for AFSeren resten av året, eller i 
verste fall at deltakeren umiddelbart sendes hjem. 
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Reiseregler 
Generelle regler som gjelder ALLE typer reiser 
1. Reisen må anses å være trygg av både vertsfamilien og AFS lokalt og nasjonalt.  

2. Selv om reisen ikke bryter med noen av AFS sine reiseregler, har vertsfamilien alltid 

mulighet til å ikke tillate reisen dersom de føler at den er utrygg, uheldig for AFSeren eller 

er planlagt på et ugunstig tidspunkt. 

3. Reising er som en hovedregel kun tillatt i helger og skoleferier.  

4. Reisen kan ikke medføre fravær fra obligatoriske AFS-aktiviteter. 

5. Reisen kan ikke medføre at AFSer er borte på helligdager, høytider eller andre 

(merke)dager som er av betydning for vertsfamilien. 

6. Reiser på egen hånd kan ikke medføre mer enn totalt fire dager fravær fra skole i løpet 

av AFS-året. Det gir hver AFSer en kvote på 4 dager som kan brukes på én reise eller 

fordeles på flere reiser. Oversikten over hvilke type reiser man kan bruke fraværskvoten 

på finnes i tabellen på side 46 og 47. 

7. AFS forbeholder seg retten til å ikke tillate reiser på egen hånd for AFSere som opplever 

vanskeligheter med tilpasning og/eller er i en rådgivingssak. 

8. Det er tillatt å reise på organiserte turer som skoletur, korpstur, tur med idrettslag og 

lignende dersom ansvarlig voksen over 20 år, som lærer eller leder, er til stede under 

hele turen. 

9. AFSere får ikke overnatte alene på hotell, motell, vandrerhjem, hytte, campingplass eller 

lignende. Med alene menes uten ansvarlig voksen over 20 år til stede.  

10. Eventuell overnatting hos andre AFS-familier må være godkjent av både vertsfamilien og 

familien som får besøk. 

11. Reising på egen hånd tillates kun etter 1. desember. 

12. AFS tillater bare én reise utenlands på egen hånd i løpet av året, og da kun i spesielle 

tilfeller. 

13. Reiser med småfly, helikopter eller privatfly er IKKE tillatt. 

14. Russeturer er IKKE tillatt. 

15. Reiser alene på festivaler er IKKE tillatt. Med alene menes uten ansvarlig voksen over 20 

år til stede. 

16. AFSere som kommer fra et land utenfor EØS kan ikke reise ut av Norge før han/hun har 

fått oppholdstillatelse i Norge.  

17. AFS må informeres dersom man skal reise til et sted hvor man ikke kan nås på 

mobiltelefon – dette gjelder både dagsturer og lengre reiser.  

18. Det er ikke tillatt å reise til hjemlandet sitt for å besøke venner/familie i løpet av 

utvekslingsåret (Unntakene er ved dødsfall eller alvorlig sykdom i nærmeste familie, 

kontakt AFS-kontoret om aktuelt). 
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Innenlandsreiser 
 

Type reise 
Tillatt 
når? 

Søke AFS om 
reisetillatelse? 

Maks lengde  
Fravær fra skolen 
tillatt? 

Reiser sammen med….     

Dagstur sammen med vertsfamilie, 
lokalkontakt eller 
skole/korps/idrettslag  

Hele året NEI 1 dag JA 

Dagstur sammen med ansvarlig 
voksen over 20 år 

Hele året NEI 1 dag NEI 

Reiser sammen med vertsfamilie/ 
vertsfamiliemedlem over 20 år, 
lokalkontakt eller 
skole/korps/idrettslag  

Hele året NEI Ingen grense JA 

Reiser sammen med medlem av 
vertsfamilien under 20 år utenfor 
eget lokallag 

Hele året JA 
Etter avtale med 
AFS og 
vertsfamilie 

JA, men se punkt 6 
s.45 
 

Reiser sammen med ansvarlig 
voksen over 20 år  

Etter 
1. 
desember 

NEI Ingen grense 

JA hvis det tas av 
kvoten av fridager. 
Se punkt 6 i listen 
s.45 

Reiser sammen med 
familiemedlemmer/venner (over 20 
år) fra hjemlandet utenfor eget 
lokallag 

Etter 
1. 
desember 

JA 
Etter avtale med 
AFS og 
vertsfamilie  

NEI 

Reiser på egen hånd     

Dagstur alene i Norge Hele året NEI 1 dag NEI 

Reiser alene for å besøke 
vertsfamiliemedlem (over 20 år)  

Hele året NEI Ingen grense 
NEI 
 

Reiser alene utenfor eget lokallag 
Etter 1. 
desember 

JA 
Etter avtale med 
AFS og 
vertsfamilie 

JA hvis det tas av 
kvoten av fridager. 
Se punkt 6 i listen 
med generelle 
regler 

Reiser alene for å besøke annen 
AFSer hos vertsfamilie utenfor eget 
lokallag 

Etter 1. 
desember 

JA 
Etter avtale med 
AFS og 
vertsfamiliene 

JA hvis det tas av 
kvoten av fridager. 
Se punkt 6 i listen 
med generelle 
regler 

Reiser alene for å besøke 
familiemedlemmer/venner (over 20 
år) fra hjemlandet som bor/er på 
besøk i Norge (utenfor eget 
lokallag) 

Etter 1. 
desember 

JA 
Etter avtale med 
AFS og 
vertsfamilie 

NEI 
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Utenlandsreiser  
 

Type reise 
Tillatt 
når? 

Søke AFS om 
reisetillatelse? 

Maks lengde  
Fravær fra skolen 
tillatt 

Reiser sammen med….     

Dagstur sammen med vertsfamilie, 
lokalkontakt eller 
skole/korps/idrettslag 

Hele året JA 1 dag JA 

Dagstur sammen med ansvarlig 
voksen over 20 år 

Hele året JA 1 dag NEI 

Reiser sammen med 
vertsfamilie/vertsfamiliemedlem 
(over 20 år), eller 
skole/korps/idrettslag 

Hele året JA Ingen grense JA 

Reiser sammen med ansvarlig 
voksen over 20 år 

Etter 
1. 
desember 

JA 
Etter avtale med 
AFS og 
vertsfamilie 

NEI 

Reiser på egen hånd     

Dagstur alene utenfor Norge 
Etter 
1. 
desember 

JA 1 dag NEI 

Reiser alene for å besøke 
familiemedlemmer/venner (over 20 
år) fra hjemlandet som bor/er på 
besøk i Europa 
  

Etter 
1. 
desember 
og bare i 
spesielle 
situasjoner 

JA 
Etter avtale med 
AFS og 
vertsfamilie 

NEI 
JA hvis det tas av 
kvoten av fridager. 
Se punkt 6 i listen 
med generelle 
regler 

Reiser alene for å besøke 
medlemmer av vertsfamilien (over 
20 år) som bor i Europa  

Etter 
1. 
desember 
og bare i 
spesielle 
situasjoner 

JA 
Etter avtale med 
AFS og 
vertsfamilie 

NEI 
JA hvis det tas av 
kvoten av fridager. 
Se punkt 6 i listen 
med generelle 
regler 

Reiser alene for å besøke annen 
AFSer hos vertsfamilie i Europa 

Etter 
1. 
desember 

JA 
Etter avtale med 
AFS og 
vertsfamilie 

NEI 
 

 
NB! AFSere som kommer fra et land utenfor EØS kan ikke reise ut av Norge før 
han/hun har fått oppholdstillatelse i Norge! 
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Besøk 
 
Både for AFSeren og for familie/venner kan det virke som om et AFS-opphold er det perfekte 
tidspunkt for å besøke det landet som sønn/datter/venn nå bor i. Etter lang erfaring med 
utveksling har vi sett at besøk hjemmefra kan sette både AFSer og vertsfamilie i en vanskelig 
situasjon. AFS-året er et år hvor man skal knytte bånd til nye mennesker, et nytt 
lokalsamfunn og en ny kultur. Dette er en utfordrende prosess som krever full 
tilstedeværelse, og forholdet mellom AFSer og vertsfamilie er sårbart. AFSeren kan oppleve 
besøket hjemmefra som utfordrende ettersom han/hun plutselig må forholde seg til to sett 
foreldre og regler. Om utvekslingseleven forteller deg om planer om besøk, forhør deg med 
vertsfamilien om de vet om planene og hva de tenker om besøk av AFSerens familie. Videre 
er det viktig å minne AFSeren på at AFS fraråder besøk, for så å sikre at han/hun søker til 
AFS Norge om tillatelse. AFS vil ikke gi tillatelse til besøk om vertsfamilien ikke ønsker det.  
 

 Besøk vil ikke tillates før jul. 

 Reiser sammen med familiemedlemmer/venner fra hjemlandet tillates kun i spesielle 

tilfeller.  

 Se tabell for reiseregler. 

 
Dersom man velger å gjennomføre et besøk uten tillatelse fra AFS, kan det føre til at 
AFSeren blir sendt hjem før tiden.  
 
 

Avslutning og hjemreise 
 
Hjemreise etter avtalt dato 
Ved AFS-programmets slutt ønsker AFS at deltakerne skal reise hjem til fastsatt tid og 
sammen med gruppene fra sine hjemland. Dette skaper en trygghetsfølelse og en god 
ramme for AFS-året. Likevel er det enkelte som ønsker å bli i igjen i Norge eller besøke 
venner/familie i Europa etter at programmet er slutt (Program Release – PR). Dette må 
søkes om innen 15.april. 
 
Early Return for Personal Reasons (ER for PR) 
Dersom en AFSer selv velger å avbryte oppholdet i Norge og reise hjem før tiden, må AFS-
kontoret kontaktes. De vil i samråd med AFS-kontoret i sendelandet ordne hjemreisen for 
utvekslingseleven. Utvekslingseleven og familien i hjemlandet er ansvarlig for de fleste 
utgiftene knyttet til returen. 
 
Early Return (hjemsendelse ved regelbrudd) 
Ved regel- eller lovbrudd eller hvis helsemessige årsaker tilsier at AFSeren ikke kan eller bør 
fortsette AFS-året sitt, vil AFS sende AFSeren hjem. Manglende vilje/evne til å tilpasse seg 
norsk kultur og hverdagsliv i vertsfamilie og skole kan også resultere i hjemsendelse.  I disse 
tilfellene vil AFS dekke utgiftene for returen. 
 
MERK  
Det er ikke mulig å skrive seg ut av programmet før programslutt uten å forlate Norge. 
Dersom man ønsker å avbryte oppholdet i Norge, vil man måtte returnere til hjemlandet (ER 
for PR).  
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Praktiske tips til vertsfamilien  
 
Avslutningsvis ønsker vi å dele noen praktiske tips som står i vertsfamiliehåndboken (s.67- 
71) med dere. Når dere er i kontakt med vertsfamilien første gang kan dere minne dem på 
disse tipsene ettersom det kan være lurt å gå gjennom dette så tidlig som mulig. På den 
måten kan mange misforståelser og frustrasjoner unngås. 
 
Husregler og rutiner 
 
Utvekslingseleven kommer for å bli et familiemedlem, for å dele gleder og sorger, rettigheter 
og plikter. Familiemedlemskap innebærer hjelp med husarbeid, å adlyde de uskrevne 
reglene i huset og å bli med på familiens felles aktiviteter og samlinger. 
 
Hjelp AFSeren din med å komme seg inn i familierutinene ved å forklare gradvis hvordan ting 
foregår og hva dere forventer at AFSeren skal gjøre. Vår ”Liste over viktige samtaletemaer” 
kan være et fint utgangspunkt for en samtale. 
 
Er det noe spesielt dere reagerer på når det gjelder oppførsel, er det viktig å si fra så fort 
som mulig, i stedet for å vente at han/hun skal forstå det av seg selv. Selv om vi oppfordrer 
AFSerne til å lære nye ”norske” vaner ved å observere og deretter kopiere, er det ikke alle 
som er like flinke i begynnelsen.  
 
Liste over viktige samtaletemaer 
Denne listen kan være fin å bruke en av de første dagene AFSeren er hos dere. Les 
gjennom den, tenk på hvordan de ulike temaene passer for deres familie. 
 
1. Hva skal utvekslingseleven kalle sine nye ”foreldre”? Mor/far, mamma/pappa eller ved 
fornavn? 
Her bør man ikke foreslå ”tante” og ”onkel”. Mange sier at de i så fall føler at de ikke er helt 
med i familien. 
 
2. Hva forventer dere utvekslingseleven skal gjøre hver dag uten om de vanlige tingene som 
å re opp sengen, rydde rom, rydde opp etter seg? Hva gjør deres egne barn? 
Her er det viktig at eleven får faste plikter fra dag én. Selv om de er slitne etter 
ankomstleiren, er det viktig at de kommer inn i den daglige rutinen så snart som mulig. Det 
viser seg at de da raskere føler seg hjemme. 
 
3. Soveværelset: Hvor ofte skal sengetøyet skiftes? Hva forventes når det gjelder daglig 
rydding av rommet? 
 
4. Er det andre plikter utvekslingseleven skal utføre enten alene, eller sammen med søsken? 
Tømme søppel, dekke bordet, ta av bordet, vaske opp, lufte hund, klippe plen, måke snø? 
Som ”barn” flest vil AFSeren kanskje gjerne slippe unna, men også han/hun må finne seg i å 
ha sine faste plikter som de andre i familien. Det viser seg ofte at AFSerne liker å ha faste 
regler å forholde seg til. 
 
5. Hvor skal utvekslingseleven legge skittentøyet? Forventer dere at han/hun vasker sine 
egne klær? Er det spesielle vaskedager? Hvor er strykejern og strykebrett? 
Her må man ”føle” seg frem. Det kommer litt an på hvilken kultur ungdommen kommer fra, så 
her er det best å spørre direkte hvordan AFSeren ønsker det, og legge det best mulig til rette 
for eleven. For en del kulturer er det å vise frem undertøy utenkelig, så her må man vise litt 
hensyn. Kanskje en egen kurv for skittentøy? 
Spør også om det er OK å vaske klærne sammen med familiens, eller om de foretrekker å 
lære vaskemaskinen fungerer og vaske sine egne klær separat. 
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6. Hvor skal utvekslingseleven gjøre av toalettsakene sine? Er det et sted han/hun kan 
henge håndkle, skal dusjforhenget trekkes til siden eller henge og tørke først? Skal eventuelt 
badekar skrubbes av brukeren, skal eventuelle dusjvegger i kabinettet tørkes? Dersom man 
har bare ett bad, er det viktig å ha enten sin egen hylle, eller skap. Eventuelt kan jo 
toalettsakene oppbevares på rommet.  
 
7. Når kan utvekslingseleven dusje/bade? Hvor ofte? Er det timeplan forbruk av badet om 
morgenen? 
Noen tror at vi har uante mengder med varmt vann, så her må bading/dusjing avtales. Kan 
man bruke fem minutter eller en time på badet? 
 
8. Personlig hygiene: Hvis utvekslingselevens bruk av deodorant eller frekvensen på å bade 
eller skifte klær ikke møter forventningene, forklar hva som er vanlig etter norsk skikk og 
bruk. Gjøres det tidlig under oppholdet, vil det ikke være like ydmykende for eleven. 
Hvis AFSeren er jente, må du fortelle hva som skal gjøres med tamponger og bind. Det er 
heller ikke uvanlig at menstruasjonen kan bli borte i en eller flere måneder i forbindelse med 
at en skifter leveforhold. AFSeren bør ikke bekymre seg hvis det skjer, men om hun føler seg 
syk eller at noe er galt bør hun henvises til lege. 
 
9. Spiser dere visse måltider sammen? Når starter dere? Er det i orden at utvekslingseleven 
går i kjøleskapet til alle døgnets tider? Er det noe som eleven ikke kan ta? Kan han/hun ta 
med mat på rommet?  
Her er det veldig lett å være litt for ettergivende til å begynne med. Samme regler bør gjelde 
både for utvekslingseleven og eventuelle egne barn. 
 
10. Hva kan utvekslingseleven bruke fritt av forskjellige artikler i huset, eksempelvis 
mikrobølgeovn, PC, musikkinstrumenter, symaskin, stereoanlegg og radio? 
 
11. Hva med TV og video. Er det fritt frem eller er det regler i familien, hvem velger hva 
familien skal se? Hvor lenge utover kvelden og hvor mange timer i løpet av dagen? 
 
12. Internett og telefoni: Hvor mye tid kan AFSeren bruke på internett? Hvor ofte kan 
AFSeren snakke med familien i hjemlandet?  
Ofte vil man i starten være veldig ”snill” med tanke på AFSerens internettbruk. Her er det lurt 
å sette klare grenser fra starten av. Det skal selvfølgelig være lov å ha kontakt hjem, men for 
mye kontakt kan lett hindre AFSeren i å ”slippe tak” i hjemlandet og bli en del av sin nye, 
norske familie.  
 
13. Er det deler av huset utvekslingseleven ikke kan bruke? 
Første tanke er kanskje at man sier: ”Selvsagt kan du bruke HELE huset, alt vårt er ditt!” 
Noen tar dette bokstavelig. Leter de etter noe, kan de gjøre det på steder selv de nærmeste 
ikke får lov til. For eksempel mors og fars nattbordskuffer, eller andre private skuffer 
tilhørende den enkelte i familien.  
 
14. Kan utvekslingseleven gjøre rommet sitt mer personlig ved å flytte møbler, bilder og 
lamper? Hvis han/hun ønsker å henge noe på veggen, hva skal brukes (spiker, tape, 
tegnestifter)? 
Dersom dere ikke vil ha altfor mange hull i veggene, er det lurt å skaffe en stor oppslags- / 
korktavle hvor det kan henges opp bilder osv. Hjelp gjerne til med å ominnrede om 
nødvendig.  
 
15. Når står dere opp, og når bør utvekslingseleven stå opp. a) på hverdager og b) i 
helgene? Vekker dere, eller vil han/hun bruke vekkerklokke? 
Gjør det noe om AFSeren ikke stiller til søndagsfrokosten? 
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16. Når forventer dere at utvekslingseleven går og legger seg.  a) på hverdager b) i helgene? 
Igjen: bruk egne barn som mønster. Har man ikke ungdommer selv, snakk med 
lokalkontakten eller ta i mot tips fra andre tenåringsforeldre. Husk at det er dere som foreldre 
som har det siste ordet. 
 
17. Kan AFSeren invitere venner hjem, og i så fall til hvilke tidspunkter? 
 
18. Hvor lenge har eleven lov å være ute på ukedager og i helger? Når må AFSeren gi 
beskjed om han/hun blir forsinket? Er det for eksempel greit å komme et kvarter for seint om 
eleven mistet en buss, eller ønsker dere beskjed med en gang? 
 
19. Kan utvekslingseleven bruke fasttelefonen til å snakke med venner? Hvor ofte og hvor 
lenge? Hva med utenlandssamtaler (ringe hjem til foreldre eller venner)? 
Ungdom fra andre land har ofte ikke begrep om hva ting koster i Norge. Tar dette overhånd, 
vis dem telefonregningen og forklar saklig hvorfor man setter en grense. Dersom eleven vil 
ringe til slekt og venner i hjemlandet, kan dere for eksempel foreslå at eleven ringer 
hjemlandet og gir beskjed om at de må ringe tilbake. 
 
20. Hva forventer dere at utvekslingseleven betaler selv. Skolesaker, kladdebøker, blyanter, 
klær, kino? 
Kostnadsnivået i Norge er høyt, og derfor har kanskje noen elever med seg for lite 
lommepenger. Foreslå gjerne at de skaffer seg noen småjobber som gir litt ekstra penger.  
 
21. Hvordan kommer utvekslingseleven seg til skolen? Skal han/hun ha med matpakke?  
Dersom dere bor i gåavstand til skolen er det fint å lærer eleven skoleveien slik at han/hun 
kan gå selv. For mange vil dette være helt nytt, ja nesten utenkelig. Hjelp eventuelt med 
skikkelig klær og sko. 
 
22. Er det noe spesielt dere gjør sammen som familie. Gå turer, ski, konserter, ferier, reise 
på hytta? 
Har man andre ungdommer i familien som er ferdig med å gå tur med foreldre, kan man ikke 
forvente at deres nye familiemedlem stiller automatisk på alle turer.      Likevel er det viktig å 
ikke alltid ta et nei for et nei! Vis at dere vil ta dem med på noe helt spesielt – vekk 
nysgjerrigheten. 
 
23. Går dere i kirken? Forventer dere at utvekslingseleven blir med? 
 
24. Er det regler for kjæledyr (ikke mat ved bordet, ikke opp i sofa eller seng)? 
 
25. Er det ting dere ikke liker (høy musikk, å komme sent eller tygge tyggegummi)? 
 
26. Alkohol og røyking kan være en utfordring. Noen skriver i søknaden sin at de ikke røyker, 
og så viser det seg at dette ikke er tilfelle. Er eleven over 18 år og røyker kan man ikke nekte 
dette, men man har lov å si ABSOLUTT NEI for all røyking innendørs. Aldersgrensen på 18 
år gjelder også for inntak av øl og vin. For brennevin er aldersgrensen 20 år.  
 
Det skader ikke å være streng. Husk at det er reglene i vertsfamiliens hjem som teller. Vær 
en støtte for vertsfamilien dersom de opplever dette som vanskelig å ta opp med 
utvekslingseleven.  

 
Lykke til! 

 



  afs.no / 22 31 79 00 / info@afs.no

Adresse: 
AFS Norge Internasjonal Utveksling 
Trondheimsveien 135
0570 Oslo

Utenom kontorets åpningstider kan vi ved nødstilfeller nås på vår døgnåpne 
vakttelefon: 950 28 307 

Obs – dette gjelder kun tilfeller som ikke kan vente til neste arbeidsdag, som 
for eksempel sykdom, ulykker eller andre uforutsette hendelser. Legg igjen 
beskjed på svarer og du blir oppringt i løpet av en time. 

KONTAKTINFORMASJON


