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GE DIN FAMILJ EN UNIK UPPLEVELSE

BLI VÄRLDFAMILJ

Din vardag är någon annans äventyr!



Vad är en värdfamilj?

En värdfamilj är en familj som öppnar 
upp sitt hem för en utbytesstudent, för 
att få möjligheten att vara med om en 
spännande och lärorik upplevelse.

Som värdfamilj får du se din egen kultur 
och egna traditioner i ett nytt ljus genom 
utbytesstudentens ögon.

Att vara värdfamilj är en lärande 
upplevelse för hela familjen. Inte bara 
lär du dig känna en ung person från ett 
annat land och en kultur, utan du lär dig 
också känna mycket om dig själv. Alla 
oskrivna regler som du har i familjen kan 
utmanas, och du kanske till och med vill 
ändra rutiner.

Alla i familjen får en upplevelse och en 
vän för livet. Barnen får en bror eller
syster, de kan bli mer självständiga, 
mindre blyga, och de lär sig att förstå och 
prata lite engelska.

Både barn och vuxna får insikt i hur det är 
att uppfostras i en annan kultur, och kan 
reflektera över hur svensk kultur jämförs 
med andra kulturer.

Kort sagt, att vara en värdfamilj är en unik 
upplevelse för livet!

Vem kan bli värdfamilj? 

Alla kan bli en värdfamilj. Oavsett 
familjesammansättning och var du än 
bor i landet. Våra värdfamiljer ser väldigt 
annorlunda ut - kärnfamiljer, ensamstå-
ende, samkönade, unga, gamla, med och 
utan barn. Det viktigaste är att du har 
önskan och viljan att välkomna en ung 
person.

Det är inte ett krav att utbytes-
studenten ska ha ett eget rum eller att 
man måste ha egna barn som bor hem-

Majoriteten av utbytesstudenterna 
kommer och bor hos en värdfamilj i 
ett läsår, d.v.s. i 11 månader.

Ni kan dock välja att ta emot 
utbytesstudenten i en termin - 
5 månader, eller i 2,5 månad vid 
utbytesstudentens ankomst till 
Sverige.

Längd på programmet



Vad står värdfamiljen & AFS för?

Värdfamiljen beskostar mat och boende. 
Utbytesstudenten har fickpengar med 
sig och betalar själv för kläder och nöjen.

AFS betalar transportkostnader för skolor 
och obligatoriska läger. Alla utbytens-
studenter täcks av sjuk- och olycksfalls-
försäkring 
under vistelsen och tecknar egen an-
svarsförsäkring hemifrån.

För att kunna följa med i skolan är det 
viktigt att utbytesstudenten lär sig lite 
svenska. Det är därför viktigt att en talar 
svenska i vardagen och därmed kan hjäl-
pa 
utbytesstudenten med språket.

Utbytesstudenten är i Sverige för att up-
pleva den svenska kulturen och ett famil-
jelivet på nära håll. Därför är det bra om 
utbytesstudenten inkluderas i familjelivet 
på lika villkor som andra familjemedlem-
mar.

Hur blir vi värdfamilj?

Genom att bli värdfamilj på AFS blir du 
del av ett stort nätverk av volontärer - 
både lokalt och nationellt. Som värdfamilj 
är du ansluten till en AFS lokal förening 
som ordnar olika möten och aktiviteter 
under AFS-vistelsen. Du kommer att ha 
möjlighet att lära dig nya och utbyta erfa-
renheter med andra värdfamiljer. Under 
vistelsen arrangerar AFS Interkultur också 
olika evenemang och läger för ungdo-
marna.

Alla värdfamiljer och utbytesstuden-
ter har en AFS-kontakt från den lokala 
föreningen. Om saker och ting går fel 
kan du få support och vägledning från 
kontaktpersonen och det lokala frivilliga 
nätverket och på AFS Interkultur. 
Vi har ett 24-timmars nödtelefon vid all-
varliga, brådskande problem.

Om du vill bli värdfamilj, fyll i ansöknings-
formuläret på www.afs.se.

Du kommer sedan att kontaktas av vo-
lontärer från ditt lokala samhälle som 
besöker dig innan du officiellt godkänns 
som värdfamilj.
Då matchas du baserat på både din och 
utbytesstudentens önskemål, intressen 
och personligheter.



Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som arbetar för en fredligare värld genom ökad förstå-
else mellan människor och kulturer. Det gör vi genom att arrangera längre och kortare utbytesprogram där 
studenter och värdfamiljer möts. Kopplat till varje program finns flera 
moment i interkulturellt lärande.

+ 46 8 40 60000

AFS Interkultur Sverige 

 www.afs.se

@afssweden
AFS Interkultur Sverige  
Box 14016 
167 14 Bromma

Vi bor inte i en storstad, kan vi bli 
värdfamilj? 
Ja! Det spelar ingen roll var du bor. 
Om utbytesstudenten har möjlighet 
att ta sig runt - till exempel med buss, 
tåg eller cykel - kan du bli värdfamilj.

Vi har inga barn som bor hemma, 
kan vi bli värdfamilj? 
Ja! Det är inte ett krav att det finns 
värdsyskon för utbytesstudenten. Pre-
cis som det inte är ett krav att några 
syskon ska vara i en
specifik ålder.

Jag är ensamstående förälder, kan 
jag bli värdfamilj?
Ja! Det finns inget krav på familje-
sammansättning. 

Vad händer om vi plötsligt inte kan 
vara värdfamiljer längre? 
Då ser AFS till att hitta en ny 
värdfamilj till utbytesstudenten. 

fyra snabba frågor


