är du redo för ditt livs äventyr?
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välj mellan 40 länder
1,3,5 eller 11 månader
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Välkommen till AFS
Är du redo för ditt livs äventyr? Under ett utbytesår kommer du att uppleva en ny kultur på nära
håll, samtidigt som du lär dig ett nytt språk, bor hos en värdsfamili och möter intressanta
människor från hela världen.
Du kan välja mellan mer än 40 olika länder när du reser med AFS Interkultur. Du har dessutom
möjlighet att välja om du vill resa iväg ett helt läsår, 5 månader, 3 månader eller 1 månad.
När du väljer AFS blir du en del av något större. Du utvecklar dig själv, dina språkkunskaper, knyter
vänskapsband och lär dig om världen. Många av våra utbytesstudenter väljer också att fortsätta
engagera sig som volontärer i vår orgnisation när de har kommit hem.
AFS Interkultur är del av en global organisation. Vi skickar endast deltagare till länder där det finns
en lokal AFS-organisation med personal och volontärer. Och just volontärerna - det är vår styrka
och ryddraden i vår organisation. Oavsett vart du befinner dig i världen så finns det AFS:are som
stöttar dig och din resa!
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6 skäl att åka på utbyesstudier
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Utveckla dig själv

Lär dig mer om
världen

Upplev en ny kultur

Lär dig ett nytt språk

Stärk din framtid

Se världen på ett nytt
sätt

Ett utbyte kan vara utmanade
och svårt.
Du hamnar i en ny kultur
långt från dina föräldrar, där
du kommer upptäcka nya
styrkor och svagheter hos dig
själv. Du kommer att ha
möjlighet att stärka ditt
självförtroende, dina sociala
färdigheter och
kommunikationsförmåga.
Under varje steg på resan får
du stöd från AFS.

Ett utbytes ger dig en större
förståelse för hur världen
hänger ihop. När du hamnar
i en ny kultur kommer du att
lära dig att samarbeta och
kommunicera med
människor från andra
kulturer. I AFS kallar vi det för
interkulturell förståelse.

Kultur är mycket mer än bara
språk, mat och vanor. En
persons kultur återspeglas i
uppfattningar, attityder och
värderingar. AFS ger dig
möjlighet att bli en del av
en ny, annorlunda kultur. Du
kommer inom en snar
framtid lära dig hur
människorna i det nya
landet tänker, agerar och bor.

Ett utbyte är det bästa sättet
att lära sig ett nytt språk. Du
är omgiven av det nya språket
hela dagen - i din värdfamilj,
fritid och skola. Efter ett tag
kommer du att prata, tänka
och drömma på ditt nya
språk. Många av våra
utbytesstudenter talar sitt nya
språk flytande när de
kommer hem.

Internationell erfarenhet
betyder mer och mer på
arbetsmarknaden när man
samarbetar över gränserna.
Här kommer dina
erfarenheter av språk och
främmande kulturer att vara
goda färdigheter på CV´t.
Tidigare utbytesstudenter ses
också som mer självständiga
och anpassningsbara.

Din utbytesvistelse kommer
att berika dig resten av ditt
liv. Kanske kommer du att se
världen på ett nytt sätt, få en
önskan att lära sig fler språk
eller få modet att studera
eller arbeta utomlands i
framtiden? Kulturella utbyten inspirerar och motiverar
för resten av livet!

.
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vart vill du åka?

EUROPA
belgien (franska
& flandern)
danmark
finland

vi samarbetar med följande länder:

frankrike
grekland
holland
italien
island

lettland
norge
portugal
ryssland
schweiz

serbien
slovakien
spanien
tjeckien
turkiet

tyskland
ungern
österrike

Läs mer på www.afs.se

asien
fillipinerna
hongkong
indien
indonesien
japan
kina
malaysia
thailand

NORDAMERIKA
kanada (qubec)
usa

LATINAMERIKA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASILIEN
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Eduador
honduras
mexiko
panama
paraguay
peru
uruguay

AFRIKA
EGYPTEN
GHANA
SYDAFRIKA
KENYA
TUNISIEN

oceanien
nya zeeland

vilket program?

vi erbjuder program på 1, 3, 5 & 11 månader
6
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SkolPROGRAM

Åk på en termin eller ett skolÅR utomland

“Exchange is a million last times.
Exchange is a million goodbyes.
Exchange is a million emotions.
It is not a year in my life. It is my life in one year.”
Illaria, utbytesstudent i Sverige 2015-2016

Att vara utbytesstudent med AFS är en intensiv
upplevelse. Du bor med en värdfamilj i ett
främmande land och följer undervisningen i den
lokala skolan. Vistelsen pågår under ett helt
skolår, där du får möjlighet att bli en del av din
värdfamilj, få goda vänner och lära dig allt om
landets kultur.
Genom att vara en del av en familj i ett
främmande land upplever du landet och kulturen
på ett sätt som du aldrig skulle göra om du reste
dit som turist. Du kommer att uppleva både
vardagen och festen helt annorlunda. Istället för
att bara vara en åskådare blir du en aktiv
deltagare i din nya familjs liv och i ditt värdlands
högtider och fester, så som påsk i Italien, det
kinesiska nyåret eller sydamerikanska karnevaler.
De mer än 450 000 personerna som har varit på
utbyte med AFS över hela världen har sina egna
historier att berätta. Berättelser som innehåller
spänning, utmaningar, starka möten med en
annan kultur, vänskap - liksom tårar när utbytet
tar slut.
Är du redo att påbörja din AFS-resa?

Vem är du?
• Mellan 15 och 18 år.
• Nyfiken och intresserad av världen utanför
Sverige.
• Vill pröva på en ny vardag med annorlunda
upplevelser, möta nya människor och få nya
vänner.
• Vill utvecklas, mogna och bli mer självständig.
• Vill uppleva att gå i skolan utomlands, läsa nya
spännande ämnen och lära dig ett nytt språk.
• Är öppen för att bo med en familj någon annanstans i världen.

Skolprogram
•
•
•
•
•
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Du bor hemma hos en värdfamilj
Du studerar på en lokal gymnasieskola
Välj mellan 5 eller 11 månader
Avresa både vår och höst
För dig mellan 15 och 18,5 år

9

3-månaders program i
europa

Korta sommarprogram
upplev världen under ditt sommarloV

Få ett smakprov på livet som europeisk världsmedborgare
Upplev världen under ditt sommarlov. För dig som vill känna
på livet som utbytesstudent eller letar efter ett spännande
sommarlov med fokus på språk och att träffa människor från
hela världen.
Du kan välja mellan sex olika destinationer och innehållet i
programmen varierar från att ha fokus på klimat och miljö i
Tyskland till lokal kultur i Kina och strandliv i Costa Rica.
Om du är över 18 har vi också
korta program för vuxna.

costa rica

Upptäck en ny och spännande kultur under en
intensiv tremånadersperiod där allt kulminerar i
ett stort avslutningsläger i Bryssel.
Du går i skolan och bor med en familj i ett
europeiskt land i tre månader. Du får nya vänner
och kunskap om kulturen och människorna i det
land du väljer att åka till. Samtidigt övar du på
dina språkfärdigheter, och kanske får du
insamlat material till ett skolprojekt där hemma.
Som avslutning kommer du möta upp andra
studenter i Europa som deltagit på samma
program. Under lägret i Bryssel blir det bl.a. ett
besök på någon av EU:s institutioner. På det
sättet lär dig dig inte bara om landet du reser till,
utan också om europeisk historia och politik.
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KAnada

Japan

Möt 200 studenter från
hela Europa i Bryssel
Tyskland
3 månader i Europa

Korta sommarprogram

• Kort skolutbyte i ett EU-land
• Du bor hemma hos en värdfamilj
och går på en lokala skola
• Avslutar med ett gemensamt läger i
Bryssel, där alla deltagare möts.
• Längd: september till november
• För dig på mellan 15 och 18,5 år

• Språk och kulturresa
• Länder: Costa Rica, Italien,
Japan, Kanada, Kina & Tyskland.
• Du bor i en värdfamilj
• Avresa: under sommaren
• Längd: 4 – 6 veckor
• För dig på mellan 14 och 18 år

Italien

Kina
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Ansökningsprocessen

kom igång med din ansökan i god tid, så vi kan reservera
en plats till dig!

1
2

5

Upplev collegelivet i usa
6

Skicka in en intresseanmälan på www.afs.se.
Här kan du också läsa mer om
ansökningsprocessen.

Preliminäransökningen & telefonintervju
Den preliminära ansökan är en kort version med
grundläggande information om dig själv.

Reservera en plats

3
4

Kom igång

Baserat på din preliminäransökan avgör vi om vi kan reservera en plats till dig. Du måste välja tre länder och rangordna dem. Vi kan uppfylla ditt val i mån av plats till det landet.

Intervju & hembesök

Du blir kontaktad av en AFS-volontär för att planera in en intervju
med dig och dina föräldrar i ditt hem. Detta gör vi för att lära känna
dig. Underlaget används bl.a. i ditt värdland för att matcha dig med
en värdfamilj.

Den slutgiltiga ansökan

Den kompletta ansökan är tidskrävande. Här ska du bland annat ladda
upp hälsodeklaration och skolbetyg. Allt måste vara ifyllt och inskickat
innan ett visst datum.

Platsbekräftelse

När ansökan är klar och godkänd av både oss och värdlandet kommer din
plats att bekräftas.

Visum

7

Du får dokument från oss med med information om visumansökan, men du
ansvarar själv för visumansökan på ambassaden.

8

12

AFS Förberedelseläger

Du deltar på ett förberedelseläger tillsammans med alla
anda studenter som reser ut från Sverige.

13

ditt afs-äventyr!
högtider med
din värdfamilj

värdfamilj
kulturmöten
förberedelseläger & avresa

afs-läger i ditt
värdland

interkulturellt
lärande

din skola
språk
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återvändandeläger
efter hemkomst

Din värdfamilj

Din nya skola

Ditt nya AFS-nätverk

En gång AFS:are...

Värdfamiljen blir din nya familj. I 11 månader bor du med dem och kan tryggt luta
dig mot dem i alla typer av situationer.
AFS värdfamiljer får ingen ekonomisk
ersättning för att ta emot dig, utan har
registrerat sitt intresse hos oss för att
även del vill få en kulturell upplevelse och
lära känna en ungdom från ett annat
land. Våra värdfamiljer kan se ut på flera
sätt; från kärnfamiljer till ensamstående,
samkönade, unga, gamla, samt med eller
utan egna barn.

Ett AFS-program är ett skolprogram. Vi
förväntar oss att du deltar i alla lektioner
på din nya skola. De flesta skolorna är bra
på att integrera utbytesstudenterna i skollivet, och du kanske kan ta extra språklektioner i eller utanför skoltiden.

AFS Interkultur är en volontärdriven organisation. Volontärerna är vår ryggrad. Vid
flera tillfällen under din ansökningsprocess,
och när du deltar i programmet, kommer
du stöta på våra volontärer. I ansökningsprocessen möter du dem vid hembesöket,
våra läger annordnas av volontärer som
ofta själva har varit på utbytesår. De möter
dig på flygplatsen, bjuder in till aktiviteter
och interkulturella upplevelser under utbytets gång. Dessutom har du en volontär
kontaktperson under hela ditt utbyte som
du kan vända dig till.

...alltid AFS:are! De flesta av våra
utbytesstudenter vill inte släppa AFS
helt när de kommit hem igen. De
blir därför volontärer på lokalt och/
eller nationellt plan genom att t.ex.
hjälpa till att arrangera läger eller
göra hembesök. Vi sätter stort värde
vid våra volontärer och uppskattar
allt de gör, därför vidareutbildar vi
dem regelbundet. Vid dessa sammankomster deltar de både i workshops och har kul tillsammans andra
volontärer!

I många länder spelar skolan en större roll
i livet än hemma. I t.ex. Japan och USA är
det normalt att fritids- och sportaktiviteter äger rum i skolan efter ordinarie lektioner. Många har därför skoldagar på 10-12
timmar.
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VARFÖR VÄLJA AFS?
Värdfamiljerna får
ingen ekonomisk
ersättning
Våra värdfamiljer får inga
pengar för att ta emot en
utbytestudentet. De gör det
för att de står bakom syftet
med vår verksamget, och för
att de vill komma nära inpå
en annan kultur. Vi betraktar
våra värdfamiljer som
programdeltagare på
samma sätt som våra
utbytesstudenter.

Nära samarbete
AFS har kontor i alla länder
som vi skickar studenter till.
Vi har alltid tätt samarbete
med värdlandets personal
och volontärer vid stöd och
krissituationer.

1915

American Field Service, AFS,
bildas som en frivillig ambulanskår som hjälpte sårade
vid gränsen under Första
världskriget.
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Tillgängliga 24/7

Flera olika typer av
program
Vi erbjuder både korta och
långa program, till många
olika länder. Vi har också
program för dig som är över
18 år, där det oftast inte finns
någon övre åldersgräns..

Erfarenhet
Vi har funnits i Sverige sedan
1948 och har en gedigen erfarenhet av att skicka och ta
emot utbytesstudenter.

1946

Efter ytterligare ett
världskrig blir organisationen en ubytesorganisation.
Syftet är att främja fred och
förståelse mellan människor
genom utbyten.

Volontärdriven
organisation

AFS bygger på volontärengagemang. Utan våra volontärer skulle vi inte kunna
bedriva utbytesprogram.
Våra volontärer är med i
arbetet att finna värdfamiljer,
det finns alltid en lokal kontaktperson till varje student
och det lokala nätverket
bjuder kontinuerligt in till
gemensamma aktiviteter.
Vår erfarenhet visar att det
speciella engagemang som
våra volontärer tar med sig
in i det kulturella mötet gör
AFS särskilt lämplig för att
skapa engagemang och
global förståelse hos våra
utbytesstudenter.

1948

AFS grundas i Sverige. De
första svenska
utbytesstudenterna reste
med båt över Atlanten till
USA.

Vi har en nödtelefon som
bemannas av erfaren
personal och volontärer i
Sverige och i värdlandet. Vid
nödsituationer är det möjligt
att nå oss 24/7.

Säkerhet
Vi prioriterarsäkerhet och
trygghet. Vi samarbetar
med ett oberoende
företag som är specialiserat
på säkerhet. Härifrån genomförs säkerhetsbedömningar till landskontoren.

Fokus på
förberedelse
För oss är förberedelse A och
O. Alla utbytesstudenter får
information om värdlandet
i god tid, dessutom kräver vi
obligatorisk närvaro vid vår
förberedande utbildning Preparation Camp. På detta
2-3 dagars läger lär
studenter sig att tänka i
banor kring hur man
anpassar sig till en ny kultur,
liksom hur en förbereder sig
på livet som utbytesstudent
i stort..

Försäkring
Vid en AFS-vistelse är
försäkring en del av det
totala paketet. Vår försäkring
täckerinkluderar sjukdom,
olycka, resor och boende.

I dag

AFS Sverige består av sex
lokala nätverk av volontärer
som täcker stora delar av
landet.

I dag

Mer än 450 000 människor
har åkt på utbyte med AFS
sedan starten. Nästan lika
många värdfamiljer deltagit
i programmen och detta
stöds av mer än 50 000
volontärer världen över.

Interkulturellt
lärande
AFS huvudfokus är att öka
människors interkulturella
kompetenser. Därför har vi
fastställt tydliga
inlärningsmål som är
hörnstenar i alla våra
program. Våra deltagare får
kunskap och färdigheter
som utrustar dem för en
värld som kännetecknas av
ökad mångfald och
samarbete över
nationsgränser. Vi kallar
detta #globalcitizenship.

I dag

Förr i tiden skickade vi bara
studenter till USA, idag
samarbetar vi med 40 olika
länder och destinationer.
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du
får
hela
paketet!
inga tillval, inga dolda avgifter!

Bli
värdfamilj!

Detta får du hos afs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nationella för- och efterläger
informations- och förberedelsematerial om våra program
sjuk-, olycksfalls- och bagageförsäkring
flyg tur & retur till värdlandet
mat och logi i värdlandet
välkomstläger i värdlandet
läger i värdlandet under året
avslutningsläger i värdlandet
skolgång och skolböcker
vädledning och stöd från afs
tillgång till afs jourtelefon 24/7 vid akuta situationer

Medan din ungdom ivrigt väntar på ett utbyte med AFS har ni som
familj också möjlighet att ta emot en utbytesstudent i ert hem!
Att vara värdfamilj är en unik möjlighet att lära sig om en ny kultur på
nära håll. Ni får då också uppleva utbytesåret ”på andra sidan” - vilket
är väldigt lärorikt.
Du står själv för:
• Läkarintyg i samband med ansökan
• De vaccinationer som behövs för ditt resmål
• Fickpengar
• Skolböcker som inte är obligatoriska
• Skoluniform och skolmaåltider (i vissa länder)
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Bjud hem världen - läs mer på www.afs.se.
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AFS Interkultur
Postadress:
Box 14016
167 14 Bromma
Sverige
Besöksadress:
Nordre Fasanvej 111
2000 Frederiksberg
Danmark
Telefon: +46 8 406 00 00
E-mail: info@afs.se

@afssweden
www.afs.se

