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SUGEN PÅ ATT BLI  UTBYTESSTUDENT?
SÖK DÅ ÅMÅLS KOMMUNS INTERNATI ONELLA UTBYTESSTIPENDIUM! 

 
DELTA I  NÅGOT AV SOMMARPROGRAMMEN  

ELLER ETT ÅRS STUDI ER I  USA.   
MÖJLI GHETEN BLI R VERKLI GHET TACK VARE KOMMUNENS SATSNI NG

TI LLSAMMANS MED DEN I DEELLA ORGANI SATI ONEN AFS.

MER INFORMATION OM SOMMAR- 

PROGRAMMEN KOMMER UNDER 

VÅREN 2019

FUNDERAR DU ÖVER NÅGOT?
Åmåls Kommun: 0532-170 20, anna.lundin@amal.se,  
besöksadress: Kulturhuset, Åmål 
Karlbergsgymnasiet: 0532-172 60, christian.bruce@amal.se 



Gör som 2018-års stipendiater

Sixten och Sofia
Sök, så kanske just DU får möjligheten att åka  

på en utbytesresa!

Ta chansen!
Som elev på Karlbergsgymnasiet i Åmål, årskurs ett eller två har du nu

möjlighet att få studera utomlands under läsåret 19/20 i kommunens

vänort De Pere, USA eller kunna tillbringa fyra veckor under sommaren 19

på något av de sommarprogram som AFS erbjuder. Du som söker USA-

stipendiet får inte ha fyllt 18 år innan september 2019. 

Som utbytesstudent i USA tillbringar du ett skolår i ett annat land. Du bor i 

värdfamilj, går i den lokala skolan och får vänner för livet. Under året lär du

dig förstås ett nytt språk och framför allt blir du del av en annan kultur.  

Det är en erfarenhet som ger dig nya perspektiv och värdefulla kunskaper.

AFS är en internationell ideell organisation som sedan 1947 arbetar för

fred och förståelse mellan människor och kulturer genom olika utbytes-

program. Varje år deltar 13 000 unga människor i ett AFS-program och

närmare 44 000 människor är engagerade ideellt runtom i världen.

AFS

Syfte
Genom stipendiet ökar ungdomars möjlighet till internationell 

rörlighet där syftet med stipendierna är att ge ungdomar chansen att 

få möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter samt utbildning för att i 

framtiden ha möjlighet att anpassa sig till en ständigt föränderlig

arbetsmarknad. 

Syftet är också att öka motivationen bland unga att se 

möjligheter i Åmål och världen men också att öka ungas medvetenhet 

om sin egen och andra kulturer.

1. Ansök på AFS hemsida om utbyte i USA senast

den 20 november. Klicka dig in på utbytesprogram,

vidare till steg-för-steg och gå sedan på ansök nu.

Fyll i dina uppgifter och glöm inte att ange

”Karlberg” i fältet för övriga upplysningar. 

2. AFS kontaktar dig för mer information. 

3. AFS intervjuar de sökande. 

4. Åmåls kommun kontaktar alla som sökt, både

godkända för intervju samt ej godkända. 

5. Representanter från Åmåls kommun intervjuar

de sökande. 

6. Den utvalda stipendiaten presenteras.  

Hur söker jag USA-stipendiet?


