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Oversigt over lejre 

  Januar Februar Marts/april Maj/juni Juli 

Sommer- 
ankomst 

  Vinterlejr 
weekend  
uge 5 

  Afskedslejr 
weekend 
Uge 22 
(afrejse sidst i juni) 

  

Vinter- 
ankomst 

Velkomstlejr 
weekend  
uge 2 

  Forårslejr 
weekend  
uge 10 

    

 

  August September/oktober November/december 

Sommer- 
ankomst 

Velkomstlejr  
weekend uge 31 

Efterårslejr  
weekend uge 40 

  

Vinter- 
ankomst 

 Sommerlejr  
weekend uge 36 
  

Afskedslejr  
weekend uge 46 
(afrejse midt i december) 

 
 
Bemærk: 
 

● Sommerankomst er de helårsudvekslingsstudenter der ankommer i august  
● Vinterankomst er de helårsudvekslingsstudenter, der ankommer i januar   

 
Nærmere beskrivelse af lejrene findes på s. 42. 
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Velkommen 

Velkommen til AFS, og tak fordi du har sagt ja til at blive kontaktperson for en udvekslingsstudent. 

Der ankommer ca. 200 forventningsfulde udvekslingsstudenter til Danmark hvert år, og du vil som 

kontaktperson komme tæt ind på livet af én af dem. Du får en enestående lejlighed til at opleve mange af de 

glæder og udfordringer, der naturligt følger med, når to kulturer mødes. 

 

Kontaktpersonens vigtigste rolle er at følge med i udvekslingsstudentens liv i Danmark og at være med til at råde 

og vejlede udvekslingsstudenten i forhold til vedkommendes værtsfamilie, skole og venner. 

For på bedst mulig måde at vejlede er det vigtigt, at du lærer udvekslingsstudenten og værtsfamilien godt at 

kende. Derudover er din rolle at være den ven, som udvekslingsstudenten ikke selv behøver at bruge kræfter på 

at gå ud og finde. 

Du vil blive en ressourceperson, der kan give udvekslingsstudenten og værtsfamilien mulighed for at få et bredt 

kendskab til hinandens kulturer. Dette via møder og oplevelser sammen hvor du er tilgængelig for alle de 

spørgsmål og den undren de måtte møde undervejs.  

Som kontaktperson fungerer du som en sparringspartner. Værtsfamilien har ansvaret for udvekslingsstudenten 

og som oftest det afgørende ord for, hvad han/hun må og ikke må.  

Indrapportering til AFS - Monthly Reflections 

AFS garanterer, at vores udvekslingsstudenter har kontakt med sin kontaktperson hver måned. Dette gør vi for 

at sikre kvaliteten af opholdet og for at mindske risikoen for, at de unge mennesker kommer ud for situationer, 

som de ikke selv kan klare. Ydermere tjener det til, at sekretariatet kan følge jer og evt. gribe ind, hvis en 

situation kræver handling i forhold til partnerland eller sendeforældre.  

  

Den dag din udvekslingsstudent ankommer til Danmark, vil du få en mail med navnet på din udvekslingsstudent 

og en venlig påmindelse om at huske at kontakte vedkommende i den følgende måned. I denne mail vil der også 

være et link til en såkaldt læringsaktivitet. En læringsaktivitet består af forskellige forslag til diskussioner og 

øvelser baseret på interkulturel læring, som du kan lave med din udvekslingsstudent. Derudover vil mailen også 

indeholde et link, der vil føre dig direkte ind på vores modul Monthly Reflections, hvor du kan skrive om dit møde 

med udvekslingsstudenten uden at logge ind.  

Du vil modtage en sådan mail hver måned i den tid, hvor du er kontaktperson. 

Via disse månedlige mails, vil du dog kun få adgang til at indrapportere dit nye møde, men du vil ikke have 

adgang til dine tidligere rapporter. For at få adgang til hele modulet og tidligere rapporter skal du logge dig ind 

via WorkPlace. Du vil modtage en mail om, hvordan du logger ind, med mindre at du allerede har et login i 

forvejen. Hvis du aldrig har modtaget en sådan mail, vil vi bede dig om at kontakte os på følgende e-mail 

afs.interkultur@afs.org 

Denne håndbog er din guide til hvordan du kan støtte og samarbejde med din udvekslingsstudent og evt. 

værtsfamilie. Læs den grundigt, så du er godt rustet til de situationer, du vil komme ud for i løbet af året. Det er 

også en god idé at læse ”Værtsfamilie guide” som ligeledes ligger på WorkPlace.  

Desuden kan det være en god idé, sammen med udvekslingsstudenten at gennemgå ”Welcome to Denmark”, 

som er det hæfte, udvekslingsstudenten enten har fået udleveret på ankomstlejren eller har fået tilsendt før sit 

ophold i Danmark. I ”Welcome to Denmark” findes praktiske oplysninger og gode råd til udvekslingsstudenten. 

Er der noget, du er i tvivl om, når du har læst denne håndbog, er du meget velkommen til at henvende dig til den 

frivillige værtskoordinator i lokalforeningen, eller til AFS Interkulturs sekretariatet. 
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God fornøjelse med din interkulturelle rejse sammen med din udvekslingsstudent og værtsfamilie. 

 
Om AFS 
AFS er en frivilligdrevet udvekslingsorganisation som internationalt set har eksisteret i mere end 100 år. AFS 

Interkultur er ligeledes den ældste udvekslingsorganisation i Danmark, Færøerne og Grønland. Globalt set er AFS 

en af de organisationer der udveksler flest unge mennesker til skoleophold rundt omkring i verden. Fra 

Danmark, Færøerne og Grønland sender vi udvekslingsstudenter til godt 50 lande, samtidigt med at vi er værter 

for et højt antal udenlandske udvekslingsstudenter. AFS Interkultur er uafhængig af partipolitiske, kommercielle 

og religiøse interesser. Vi er godkendt som udvekslingsorganisation af Undervisningsministeriet og 

internationalt har AFS rådgivende status i FN via UNESCO. 

 

Interkulturel læringsorganisation 

I AFS har vi fokus på at skabe interkulturel læring for unge på udveksling samt for værtsfamilier, frivillige og 

andre der bliver en del af kulturmødet via AFS. Disse mennesker kommer til at stå over for nye udfordringer og 

tilegner sig derved ny viden, nye kompetencer og større forståelse for mennesker fra andre kulturer. AFS 

bidrager på denne måde til dannelsen af globale medborgere der kan bygge bro mellem forskellige kulturer.  

 

 

● Venskaber på tværs af kulturer 

● Interkulturel kommunikation  

● Sprogtilegnelse 

● Viden og bevidsthed om kultur 

● Udvikling af kulturel sensitivitet 

● Personlige værdier og færdigheder 

● Bevidsthed om globale temaer 

 

 

Frivillighed 

AFS er en frivilligdrevet organisation. Der er godt 40.000 frivillige i mere end 60 lande som alle er engagerede i 

at skabe gode og lærerige udvekslingsophold. AFS Interkultur har en frivillig bestyrelse og en række 

lokalforeninger og udvalg der støtter og udfordrer vores programdeltagere på deres personlige og 

interkulturelle rejse. Erfaringen i AFS er at det særlige engagement som frivillige bringer ind i kulturmødet, gør 
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AFS særligt egnet til at skabe involvering, støtte og nærhed for unge der er på udveksling. 

 

AFS’ historie 

Det AFS, som vi kender i dag, begyndte under 1. verdenskrig som “the American Ambulance Field Service” - et 

frivilligt korps af ambulanceførere der bar sårede væk fra fronten.  

De rædsler som man her oplevede på nærmeste hold, fik efterfølgende en gruppe til at danne organisationen AFS 

Intercultural Programs. Organisationen skulle arbejde for at udbrede forståelse for forskellige kulturer samt give 

viden og interkulturelle kompetencer for at forebygge fremtidige konflikter, vold og krig. AFS i dag arbejder 

stadig ud fra den baggrund og har stadig som formål at bidrage til en fredeligere verden.  

 

 

AFS blev stiftet i april 1915 af A. Piatt Andrew 
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AFS Interkultur kort fortalt 

● AFS Interkultur blev stiftet i 1957 og dækker Danmark, Færøerne og Grønland. I dag har AFS Interkultur 

ca. 4400 medlemmer og ca. 450 frivillige.  

 

● AFS Interkultur er inddelt i ca. 30 lokalforeninger med egne vedtægter, generalforsamlinger, 

foreningsaktiviteter osv.:  

Absalon, Bornholm, Færøerne, Grønland, Haderslev, Holbæk, Kolding, København Nord, Køge, Lolland-

Falster, Midt og Vestjylland, Nordsjælland, Nordvestjylland, Næstved, Odense, Ringkøbing Fjord, Roskilde, 

Silkeborg, Sydfyn, Sydvestjylland, Sønderborg, Tønder, Vejle, Vendsyssel, Vestfyn, Viborg, Aabenraa-Bov, 

Aalborg og Aarhus 

 

● AFS Interkultur er inddelt i fem regioner hvor lokalforeningerne sparrer med hinanden og hjælpes ad 

med større opgaver som f.eks. afholdelse af lejre, orienteringer og værtsfamilierekruttering.   

 

● AFS Interkultur ledes af en frivillig bestyrelse valgt på en fælles generalforsamling.  

 

● Der er to nationale udvalg: Planlægning- og Koordineringsudvalget (POK udvalget) og 18+ udvalget, der 

bl.a. samarbejder med lokalforeningerne om afholdelse af lejre og orienteringer samt uddannelse af 

frivillige. 

 

● AFS Interkulturs sekretariat ligger på Frederiksberg, og har ca. 15 ansatte. Sekretariatets opgaver er 

administration af udvekslingsprogrammer, foreningsdrift samt støtte til foreningens virke i det hele 

taget.  

Adressen er: AFS Interkultur, Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg.  

Tlf. 38 34 33 00 

E-mail: afs.interkultur@afs.org 

 
 

 

  

mailto:afs.interkultur@afs.org
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Udvekslingsstudentens år i Danmark 

I dette afsnit kan du få et overblik over, hvad der rent praktisk sker for udvekslingsstudenten op til og under 

hans/hendes år i Danmark. Der vil være en kort gennemgang dels af de praktiske omstændigheder og dels af de 

mere indholdsmæssige aspekter for de forskellige faste AFS-arrangementer, der finder sted i løbet af året. 

 

Før ankomst 

Udvekslingsstudenternes år i Danmark begynder faktisk allerede i løbet af marts-april måned (september-

oktober for vinterankomst), når deres ansøgning kommer til sekretariatet i København, hvor den skal 

godkendes. Dernæst begynder arbejdet med at matche udvekslingsstudenten med en værtsfamilie, hvilket bliver 

gjort af en gruppe erfarne frivillige (placeringsgruppen) eller lokalforeningerne selv. 

I nogle tilfælde bliver kontaktpersonen fundet med det samme og matchet med den enkelte 

udvekslingsstudent/værtsfamilie, og i andre tilfælde findes kontaktpersonen først lige før eller efter 

udvekslingsstudentens ankomst. Det er op til den enkelte lokalforening, da det er lokalforeningerne, der står for 

at finde kontaktpersonerne. 

 

Velkomstlejr 

Udvekslingsstudenten ankommer typisk til Danmark i starten af august (midt i januar for vinterankomst). 

Ankomstdatoerne kan variere lidt fra år til år, men alle udvekslingsstudenterne skal efter ankomsten direkte på 

2-3 dages velkomstlejr.  

Den første person, udvekslingsstudenten møder, er en frivillig repræsentant fra AFS Interkultur, der tager imod 

og byder velkommen i lufthavnen. Derefter bliver udvekslingsstudenten sammen med de andre nyankomne fulgt 

til en skole, hvor der afholdes velkomstlejr. Udvekslingsstudenterne er som regel 2-3 dage på velkomstlejren, 

dvs. ankomstdagen, en hel dag samt afrejsedagen. Derefter kommer de hjem til deres værtsfamilie. Nogle bliver 

afhentet på lejren, og andre sendes med tog ud i landet.  

Rent praktisk bliver udvekslingsstudenterne på ankomstlejren inddelt i landegrupper/sproggrupper, og hver 

gruppe får tilknyttet 2-3 ledere. Selve indholdet på lejren er overordnet delt op i to dele: gruppesessioner, hvor 

udvekslingsstudenterne er sammen i deres lande-/sproggrupper, og workshops, hvor de er blandet på tværs af 

lande, sprog og kulturer. 

Gruppesessionerne er inddelt i moduler, hvor der tales om emner som: familie, skole, venner, fritid og det at 

være ung i Danmark. Hovedsageligt tales der om udvekslingsstudenternes forventninger i forhold til disse 

emner.  

Der lægges op til, at udvekslingsstudenterne selv skal reflektere sig frem til en del af svarene, og lederne i 

gruppen fungerer derfor mere som formidlere og diskussionsledere end som egentlige undervisere. Resultatet 

skulle gerne være, at udvekslingsstudenterne efter en gruppesession har fået justeret deres forventninger til, 

hvad de kan forvente sig i Danmark. 

De forskellige workshops på lejren kan variere emnemæssigt, men typisk vil emnerne være: køkken, dansk og 

lege. Udvekslingsstudenterne kan vælge sig ind på to af disse workshops, hvor fokus lige så meget vil være hygge 

og samvær på tværs af kulturer som egentlig læring. 

 

Mødet med værtsfamilien 

Den sidste dag på velkomstlejren er ”spændingens dag” for udvekslingsstudenterne, da de nu skal møde deres 

værtsfamilie for første gang. Nogle familier henter deres udvekslingsstudent på velkomstlejren, mens de familier, 

der bor meget langt væk, oftest foretrækker at hente dem på en togstation tættere på deres hjem. 
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I enkelte tilfælde vil værtsfamilien være forhindret i at modtage udvekslingsstudenten. Det kan være i tilfælde af 

sommerferieplaner eller andre vigtige begivenheder, der falder sammen med udvekslingsstudentens ankomst. I 

sådanne tilfælde opfordrer vi værtsfamilien til at spørge dig, om du har mulighed for at gøre det. 

Hvis det er dig, der møder udvekslingsstudenten første gang (på togstationen eller velkomstlejren), så forklar, at 

du er kontaktperson og ikke værtsfamilie, da udvekslingsstudenten ellers godt kan tage fejl af, hvem du egentlig 

er. Husk på, at han/hun er spændt til bristepunktet og sikkert både lidt nervøs og forvirret over alt det nye. 

Hvis værtsfamilien er på ferie på ankomsttidspunktet, vil du muligvis blive spurgt, om du har mulighed for at 

have udvekslingsstudenten boende de første dage. Det kan være en god måde at lære hinanden at kende på, og 

en god start på jeres bekendtskab, men du er selvfølgelig ikke forpligtet til det. 

 
De første dage 

Der er en del praktiske ting som skal gøres, de første dage udvekslingsstudenten er hos sin værtsfamilie. F.eks. 

tilmelding til folkeregister, vælge praktiserende læge, introduktion til den nye skole, finde ud af, om der er brug 

for en cykel, eller hvordan udvekslingsstudenten ellers skal transportere sig rundt osv. Som udgangspunkt er alt 

dette familiens opgaver. Familien har fået en ny søn/datter/søster/bror i familien og tager sig af ham/hende på 

lige fod med andre børn i familien. 

Værtsfamilierne har gennem ”Værtsfamilie guide” fået oplysninger om alt dette, men nogle gange kan de have 

brug for assistance fra kontaktpersonen til at hjælpe med noget af det praktiske.  

Som kontaktperson kan du tilbyde din hjælp og huske værtsfamilien på, at de kan hente hjælp i ”Værtsfamilie 

guide”, hvor det meste står beskrevet. 

 
Første skoledag 

Som regel vælger værtsfamilien selv at følge udvekslingsstudenten i skole den første dag, eller måske er der 

søskende som udvekslingsstudenten kan følges med. Hvis værtsfamilien ikke har mulighed for at følge 

udvekslingsstudenten i skole, kan du blive bedt om at hjælpe. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du måske 

være behjælpelig med at foreslå en anden fra lokalforeningen. 

 

Efterårslejr/ Forårslejr 

Den første lejr under opholdet er efterårslejren som finder sted i weekenden i uge 40 (forårslejren i uge 10, for 

dem der kommer om vinteren). Udvekslingsstudenterne bliver fordelt på fem lejre forskellige steder i landet 

med ca. 30 udvekslingsstudenter på hver lejr. Udvekslingsstudenten får en invitation, når tiden nærmer sig. 

Lejren fortsættes i tråd med Velkomstlejren med brug af gruppesessioner. Emnerne, der fokuseres på, vil være 

stort set de samme som på Velkomstlejren, nemlig: familie, skole, fritid og venner. Der vil blive taget 

udgangspunkt i de oplevelser, udvekslingsstudenterne har haft gennem deres første 2 måneder i Danmark, alt 

det nye de har set og deres undren og refleksioner over dette.  

Der vil ligeledes blive arbejdet fremadrettet i forhold til de udfordringer, som udvekslingsstudenterne ofte står 

overfor. Det kan f.eks. være, at de ikke synes, at de kan komme rigtigt ind på livet af værtsfamilien, at de ikke har 

fået nogen venner endnu, at de ikke kan følge med i timerne og derfor keder sig osv.  

Blandt andet bliver udvekslingsstudenterne bedt om at lave konkrete målsætninger for nogle ting, de ønsker at 

gøre, eller nogle udfordringer, de ønsker at overkomme inden Vinterlejren. Der vil fra ledernes side blive fulgt op 

på disse målsætninger. 

Den sidste dag på lejren er der som regel mulighed for, at værtsfamilier og kontaktpersoner kan deltage og 

diskutere generelle problemstillinger og i det hele taget tale om, hvordan det går. Her håber vi naturligvis, at du 
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deltager, hvis du har mulighed for det. 

Din opgave som kontaktperson er efter lejren at spørge udvekslingsstudenten om, hvordan det er gået på lejren. 

Om det var godt at møde de andre udvekslingsstudenter, og om lejren evt. satte nogle tanker i gang. Der kan 

være udvekslingsstudenter, som ikke på selve lejren når til at sætte ord på de frustrationer, de evt. måtte gå 

rundt med. Men det vil ofte rumstere i hovedet på dem de følgende dage. Der kan også være 

udvekslingsstudenter, der har fået nogle idéer, som de har brug for hjælp til at gennemføre. Det kunne f.eks. 

være at melde sig ind i en sportsklub eller at finde nogle bøger om et skolerelateret emne på et andet sprog end 

dansk. 

 

Jul 

Julen er for de fleste udvekslingsstudenter et vendepunkt i deres ophold. På dette tidspunkt kan de forstå og tale 

lidt dansk og har vænnet sig til den danske kultur. December er også en meget begivenhedsrig og travl måned, 

hvor udvekslingsstudenten skal hygge sig med sin værtsfamilie og måske til julefrokoster med klassen og 

vennerne. 

Samtidig med glæden, hyggen og alle de traditioner udvekslingsstudenten skal forholde sig til her i Danmark, er 

der også et hjemland og en familie derhjemme, der savnes. Så julen kan let gå hen og blive en følelsesladet tid, 

fordi det er umuligt ikke at tænke på de traditioner og familiesammenkomster, som man nu går glip af 

derhjemme.  

Her er det vigtigt, at udvekslingsstudenten bevarer sit primære fokus på, hvad der sker her i Danmark, og ikke 

helt synker hen i hjemve. 

Som kontaktperson kan du støtte ved at fortælle udvekslingsstudenten, at han/hun er heldig at få en helt 

personlig oplevelse af julen i Danmark. Det er måske kun én gang i livet, at udvekslingsstudenten skal undvære 

julen i hjemlandet, og måske den eneste gang han/hun vil opleve den i Danmark. 

Så din vigtigste opgave i forhold til julen er at være en støtte i tilfælde af hjemve. Det er dog ikke alle 

udvekslingsstudenter, der får hjemve ved juletid. Langt de fleste synes, det er sjovt og hyggeligt at prøve jul på en 

anden måde. 

 

Vinterlejr/ Sommerlejr 
 
Den anden lejr under opholdet er vinterlejren, som finder sted en weekend i uge 5, for dem der kommer om 

sommeren (sommerlejren i uge 32, for dem der kommer om vinteren). Udvekslingsstudenterne vil få en 

invitation, når tiden nærmer sig. Lejren vil så vidt muligt blive afholdt i samme grupper som den første lejr – dog 

oftest i en anden lokalforening i regionen. 

På lejren nedtones gruppesessionerne lidt til fordel for flere ”kulturlege”, som har til formål at åbne 

udvekslingsstudenternes øjne for hinandens kulturer og forskelligheder.  

De bliver bedt om at lave en ”Handlingsplan”, en kalender, der kan hjælpe dem til at nå de målsætninger, de har 

for resten af deres tid i Danmark. De skal forstå, at det ikke er nok at have målsætninger, man skal også lave en 

konkret handlingsplan. 

Derudover tales der med dem om vinter, mørke, kulde og det at tilbringe meget af sin tid inden døre. Hvordan 

dette kan have indvirkning på danskernes humør og vaner og måske også på udvekslingsstudentens. 

Den sidste dag på lejren er værtsfamilier og kontaktpersoner igen inviteret til at deltage og diskutere generelle 
problemstillinger og i det hele taget til at tale om, hvordan det går. Her håber vi naturligvis, at du også deltager, 
hvis du har mulighed for det. 
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Du kan efter lejren tale med udvekslingsstudenten om den oplevelse, han/hun har haft indtil da. 
Udvekslingsstudenterne begynder ofte efter denne lejr at begynde at forstå ideen bag AFS og den interkulturelle 
udveksling. Du kan også tale med udvekslingsstudenten om handlingsplanen, og i samarbejde kan I finde ud af, 
om du kan hjælpe ham/hende med at nå sine målsætninger. Samtidig kan du måske fortælle, at vintermørket 
ikke varer evigt, men at det derimod går mod lysere tider. 
 

Miniophold 

For udvekslingsstudenter med sommerankomst arrangerer de fleste lokalforeninger et miniophold i løbet af 

året. Miniopholdet strækker sig over en uge, hvor jeres udvekslingsstudent opholder sig et andet sted i landet og 

får sig en anderledes oplevelse end hos jer, for eksempel hos en anden værtsfamilie eller på en efterskole. Disse 

miniophold er en god måde for den unge at lære andre mennesker og et andet område af Danmark at kende på. 

Han/hun oplever også, at familielivet i Danmark er forskelligt fra familie til familie.  

 

Miniopholdene arrangeres af jeres lokalforening, som vil sørge for det praktiske som billet, tidspunkt, familie 

m.v. Alle spørgsmål i forbindelse med et miniophold skal derfor rettes til jeres lokalforening. 

Når hjemrejsen nærmer sig 

Det er en god idé, at du i april måned (for dem, der kommer om sommeren) mødes med udvekslingsstudenten 

for at samle op på handlingsplanen. Når I gør det, kan I også tale om muligheder for praktik og eksamen (se 

afsnittet ”Praktik og eksamen”).  

I forårsmånederne begynder nogle udvekslingsstudenter at tænke på deres hjemrejse.  

Der sker store forandringer med de fleste i det år, de er væk hjemmefra. Når de begynder at tænke på, hvordan 

det bliver at vende hjem med disse forandringer i bagagen, bliver mange af dem ligefrem nervøse ved tanken om 

hjemrejsen. De stiller sig selv spørgsmål som: ”vil mine forældre acceptere, at jeg har udviklet mig?”, ”vil de 

acceptere min nye selvstændighed?”, ”vil mine venner stadig være der?”, ”hvad skal der ske med skolen?”  

Det er godt, hvis du kan få talt mange af disse tanker igennem med udvekslingsstudenten, så han/hun kan få dem 

lidt på afstand, og nyde resten af sit år. 

I slutningen af opholdet er det en god idé at bede udvekslingsstudenten reflektere over deres forventninger før 

og under opholdet. Det er ofte her, det går op for dem hvor meget de har udviklet sig. Foreslå evt. også at 

udvekslingsstudenten tænker over en måde, han/hun kan takke eller anerkende sin værtsfamilies gæstfrihed på. 

Husk udvekslingsstudenten på, at det er en god ide at sende ting hjem i god tid, da bagageovervægt på ingen 

måde accepteres. De skal også tit rejse videre indenrigs med busser, tog eller fly. 

 

Farvel 

Den sidste måned af en udvekslingsstudents ophold er som regel meget turbulent. Følelserne kører op og ned, og 

samtidig er det en tid på året, hvor der er travlt med eksamen, praktik, eksamensfester osv. Det er en god ide at 

aftale en aften til farvelhygge en gang i slutningen af maj, eller begyndelsen af juni. Så er du sikker på, at du og 

udvekslingsstudenten får sagt ordentligt farvel og på gensyn til hinanden. 

Husk udvekslingsstudenten på at planlægge sin tid den sidste måned, således at han/hun får sagt farvel til alle på 

en god måde. Udvekslingsstudenten glemmer nogle gange sin værtsfamilie i lutter farvelarrangementer med 

vennerne, så mind ham/hende om at dele sin sidste tid på en ansvarlig måde. 

 
 

Afskedslejr 

Afskedslejren er den sidste lejr for udvekslingsstudenterne i AFS Interkulturs regi. Det er en lejr, hvor tiden er 
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inde til at stoppe op og gøre status, tænke over sine oplevelser i Danmark, dele dem med de andre 

udvekslingsstudenter, græde over alt det, man siger farvel til: værtsfamilien, vennerne og ikke mindst de andre 

udvekslingsstudenter.  

Afskedslejren har således et meget emotionelt skær over sig. Lejren afholdes ca. en måned før afrejsen. 

Som navnet på lejren antyder, er der tale om at afslutte noget, men det er også en begyndelse på noget nyt, der 

forberedes. Udvekslingsstudenterne skal hjem og genoptage deres liv i deres respektive hjemlande, og dette vil 

de på denne lejr blive forberedt på. 

Udvekslingsstudenterne forberedes på det omvendte kulturchok ved hjemkomsten. Det gøres ved at sætte 
udvekslingsoplevelsen ind i et større perspektiv og forklare dem, hvad der typisk ændrer sig i ens 
verdensopfattelse, når man er på udveksling: man adopterer kulturelle vaner, i dette tilfælde danske, uden man 
nødvendigvis er klar over det. Nogle udvekslingsstudenter vil, når de kommer hjem, spørge sig selv, hvorfor man 
ikke gør tingene som i Danmark? 

Udvekslingsstudenterne skal forberedes på, at de måske vil forholde sig skeptisk eller negativt til en række 

forhold i hjemlandet. Lejren tilbyder derfor konkrete værktøjer til at tackle det omvendte kulturchok. På lang 

sigt skal udvekslingsstudenter gerne nå til den erkendelse, at ingen kulturer er bedre end andre, men at 

forskelligheder kan være både berigende og udfordrende på begge sider. 

 

Vinterankomst 

Vi modtager også udvekslingsstudenter på vinterankomst typisk fra lande på den sydlige halvkugle, Australien, 

New Zealand og Latinamerika. De ankommer i midten af januar og rejser tilbage lige før jul. Deres program er 

ligesom de andres, bare forskudt, og deres to lejre i løbet af året kaldes i stedet for efterårs– og vinterlejr, 

forårslejr- og sommerlejr. 
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Skole  

Praktik og eksamen 

Tal med udvekslingsstudenten, om han/hun kan gå til eksamen i et eller flere af sine fag. Det giver et helt specielt 

sammenhold med klassekammeraterne at være med til eksamenslæsning. Endvidere er den danske 

eksamensform meget anderledes, end hvad størstedelen af udvekslingsstudenterne er vant til. 

Eksamensperioden må ikke opfattes som en ferie, hvor udvekslingsstudenterne f.eks. kan rejse. Vi forventer, at 

alle udvekslingsstudenter, om muligt, tager et par eksamener og kombinerer eksaminerne med erhvervspraktik. 

Det er dog vigtigt, at der tales med skolen, om hvad der giver mening i forhold til den unges danskkundskaber og 

faglige niveau i øvrigt. 

 

Årsopgave 

På nogle klassetrin skal der afleveres en opgave, inden eksamenstiden begynder. Som regel kan 

udvekslingsstudenterne få tildelt opgaver, der er skræddersyet til dem. Man kan ikke forvente en stor opgave om 

dansk litteratur eller lign. af en udvekslingsstudent, der kun har haft et år til at lære at forstå, tale, læse og skrive 

dansk. Måske kan udvekslingsstudenten i samråd med læreren formulere en opgave, der har relation til 

hans/hendes syn på Danmark og danskerne. 

 

Skoleudtalelse 

Nogle udvekslingsstudenter vil meget gerne rejse hjem med en udtalelse fra skolen som bevis på, at de har fulgt 

dansk skolegang gennem et skoleår. Når eksamenstiden er i gang, kan det være svært at få en sådan udtalelse 

udfærdiget, så hjælp gerne eller husk udvekslingsstudenten på, at henvende sig til skolens ledelse i tide. I nogle 

lande kræves mere dokumentation, end skolen måske synes er rimeligt. Tal gerne med udvekslingsstudenten og 

skolen for at finde ud af, hvordan I bedst løser det. 

 

Erhvervspraktik 

Hvis den kommende tid ikke udfyldes helt med repetition og eksamen, er én eller flere perioder med 

erhvervspraktik et fint alternativ. Det er en god lejlighed for udvekslingsstudenten til at opleve en anden side af 

Danmark, og se, hvordan ting foregår på en arbejdsplads her i landet. Desuden kan udvekslingsstudenten måske 

også få mulighed for at afprøve sine karrieredrømme under et praktikophold. Som kontaktperson kan du være 

behjælpelig med at få planlagt en erhvervspraktik i fællesskab med den unge eller værtsfamilien. 

 
 

 

 

Den kulturelle tilvænningscyklus 

At vænne sig til hinanden og en ny kultur 

Når man tager på udveksling i en fremmed kultur, er det helt sikkert at der vil være mange udfordringer. Kan 

man som udvekslingsstudent eller værtsfamilie fra begyndelsen indtage en åben, fleksibel og forandringsparat 

tilgang til mødet med en anden kultur, bliver kulturmødet ofte nemmere at være i. 
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Tidligere erfaringer, underbygget af studier hos fredsorganisationer har vist, at en generel cyklus af 

følelsesmæssige faser/stadier forekommer, når en person begiver sig ud i levende, nye og anderledes møder og 

kulturer.  

Disse stadier er også bedre kendt som den "kulturelle tilvænningscyklus". Den viser generelle faser, som kan 

være anvendelige i forståelsen af reaktionen på et ukendt miljø eller kultur.  

Hver af os opfører os og træffer beslutninger ud fra de overbevisninger, som vi har levet med hele vores liv. Dette 

gælder også for en udvekslingsstudent og dennes værtsfamilie. Alle AFS’ deltagere vil højst sandsynlig gå 

gennem perioder, hvor de har det enten rigtig godt eller meget svært i forbindelse med at møde en meget 

anderledes kultur end de er vant til.  

Når din udvekslingsstudent og dennes værtsfamilie støder på større kulturelle forskelle, så diskuter dem åbent 

om muligt. Små spørgsmål og problemer kan hurtigt blive til større problemer, hvis ikke de mødes åbent. Selvom 

udvekslingsstudenten og værtsfamilien har hørt om kulturelle forskelle fra AFS, vil der være nuancer, som man 

ikke kan forstå, før de er oplevet på egen krop.  

 

Kulturmødets faser 

Et kulturmøde finder sted mellem to parter med forskellige kulturer. I AFS er det primært mødet mellem 

udvekslingsstudent og værtsfamilie, der er i fokus, selvom kulturmødet også opleves i andre relationer i løbet af 

året, bl.a. mellem dig og udvekslingsstudenten.  

 

En af AFS’ vigtigste erfaringer er, at forventninger altid ændrer sig, og derfor skal justeres løbende gennem året. 

Forskning viser, at ethvert kulturmøde indebærer mange modsatrettede følelser med både op- og nedture i løbet 

af et år.  

 

De efterfølgende faser vil illustrere de typiske følelsesmæssige op- og nedture, der kan opstå i løbet af mødet 

med en ny kultur. De kulturelle tilvænningsfaser indeholder generelle og ikke specifikke grænser. Nogle 

deltagere kan opleve at gå gennem faserne helt som beskrevet. Andre kan sidde fast i en specifik fase eller finde 

en fase mere udtalt. Andre igen kan glide gennem hver fase ganske ubemærket og hurtigt. Det kan ikke siges, 

hvor længe hver af faserne vil vare, og i nogle situationer kan en af faserne være så kortvarig, at man knapt når at 

opfatte den. Der kan også opstå momentane ”tilbagefald” til tidligere faser.  

Det er måske godt at vide, at de tre første faser oftest er forbigående, og ikke vil vare ved. Fælles for faserne er 

dog, at det er helt naturligt for både udvekslingsstudent og værtsfamilie at gennemgå disse faser, og at faserne 

netop er med til at invitere til en mulighed for personlig udvikling. 

 

Fase 1: Turistfasen/hvedebrødsdagene (typisk fra 0.-2. måned) 

Alt er skønt, nyt, dejligt og anderledes. Udvekslingsstudenten og værtsfamilien har ofte høje forventninger til 

oplevelsen og hinanden. Her iagttages der meget; alle forsøger at suge de nye indtryk og stemninger til sig. Det er 

ikke ualmindeligt, at den unge stadig bliver betragtet som gæst i værtsfamilien. 

For at komme videre fra denne fase kan det være en god idé at værtsfamilien inkluderer deres værtsbarn i 

daglige gøremål, så alle langsomt får en fornemmelse af at være en familie. 

I begyndelsen, hvor en udvekslingsstudent prøver at finde et ståsted i alt det nye, kan vedkommende forekomme 

tilbageholdende. Udvekslingsstudenten vil måske også have et større behov for at være alene, fordi han eller hun 

bliver træt og behøver tid til fordøje de mange nye indtryk. Udvekslingsstudenten kan have mere brug for søvn 

og alt det er ganske naturligt. Hjemve er ikke ualmindelig. 

 

Gode råd: I de første dage skal udvekslingsstudenten finde sin plads i familien og skal på mange områder vænne 
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sig til at gøre ting i dagligdagen på en ny og anderledes måde. Samtidigt møder han/hun mange nye mennesker, 

synspunkter, forhold og indtryk. 

Alt dette vil naturligt skabe en vis usikkerhed, træthed og forsigtighed. Derfor har han/hun - især i begyndelsen - 

et stort behov for jeres hjælp og støtte samt ro til at fordøje de mange nye indtryk.  

Det kræver tålmodighed, tillid og omsorg. Værtsfamilien vil bl.a. i begyndelsen opleve at skulle gentage de 

samme ting igen og igen. Som kontaktperson kan du hjælpe udvekslingsstudenten med at forstå hvordan deres 

hverdag hænger sammen og hjælpe dem med at få udtrykt deres behov og tanker.  

 
Fase 2: Begyndende kulturchok/hverdagen begynder (typisk fra 2.-3. måned) 

Her begynder hverdagen (og måske udfordringer) at melde sig langsomt hos både udvekslingsstudent og 

værtsfamilie. Der kan opstå frustration, modløshed og hjemve.  ‘Hjemme’ er langt væk. Og det er svært at 

integrere allerede kendte rutiner og vaner omkring familie, venner, arbejde osv. i det nye. Det er hårdt at bygge 

et nyt liv op fra bunden, samtidig med at skulle slippe det kendte. At acceptere og forstå kan være rigtig svært, 

når paraderne slippes.  

Det samme kan gøre sig gældende for værtsfamilien, som typisk begynder at sætte tydeligere grænser. Man 

bliver måske også irriteret over småting, og at rytmen i ens dagligdag brydes eller testes i kraft af den unges 

behov og adfærd. Man længes måske efter det, der før var nemt, når ens egne normer og værdier bliver 

udfordret.  

 

Gode råd: For at komme godt igennem fase 2 kan du og værtsfamilien støtte udvekslingsstudenten i at få en 

stabil hverdag f.eks. med fritidsaktiviteter, således, at han/hun kan få opbygget et aktivt og socialt liv i Danmark. 

Samtidig skal værtsfamilien måske selv mærke efter, om deres normer og værdier tåler at blive udfordret 

yderligere, og om de er villige til at leve videre i en ny og måske anderledes hverdag.   

 

I denne fase spiller du som kontaktperson en vigtig rolle som sparringspartner, særligt hvis 

udvekslingsstudenten eller værtsfamilien begynder at tvivle eller blive frustrerede. Det kan være rart at vide, at 

ovenstående er helt normalt, og at parterne højst sandsynligt langsomt og gradvist vil opleve, at alt bliver 

nemmere.  
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Fase 3: Det egentlige kulturchok (typisk fra 3-6.måned) 

Det er naturligt for en udvekslingsstudent, ligesom det er for en familie, at have stærke følelser omkring sit 

hjemland. At sammenligne en ny kultur med sin egen kultur kan ikke undgås og er også med til at tydeliggøre 

forskellene. En vis mængde naturlig modstand over noget nyt og uvant kan også forventes, for man har endnu 

ikke lært at agere på en ny måde.  

Kulturchok under et udvekslingsophold er ikke ualmindeligt og kan ofte sidestilles med en svær belastning i 

form af en krise. Her kan opleves bølger af usikkerhed, angst, ensomhed og måske ligegyldighed. Under et 

kulturchok kan der opstå en identitetskrise, fordi det netop føles som om ens fundament forsvinder.  

 

Udvekslingsstudenter kan føle sig meget ensomme, handlingslammede og få voldsom hjemve. En længere 

belastning er meget overvældende, krævende og udmattende. Manglende appetit og lyst kan forekomme i denne 

periode, og det er godt at være opmærksom på fysiske såvel som psykiske symptomer, særligt hvis de fortsætter 

gennem flere uger.  

 

Følelser af nederlag og ikke ”at slå til” kan også forekomme. Under et kulturchok/krise er det nødvendigt at 

kunne tale eller græde ud. Ligesom det er essentielt at møde forståelse for ens svære situation.  

 

Gode råd: Det er individuelt, hvordan kulturchok føles og håndteres. Helt overordnet skal man dog vide, at et 

kulturchok er en belastningsreaktion og at det føles meget stressfyldt. Belastningsreaktioner vil typisk udmønte 

sig i nedenstående fysiske og psykiske symptomer og tegn:  

● at man ingenting gider 
● at ens humør svinger meget, 
● at man græder hele tiden, 
● at man synes alle er imod en 
● at man ikke kan udtrykke sig eller tænke klart 
● at man bliver fysisk dårlig – føler sig sløj eller syg 
● at man sover hele tiden 
● at man har meget hjemve 
● at man ikke har appetit 
● at man føler sig energiforladt eller kraftløs 
 

I denne fase er der ofte en naturlig modstand på kulturel tilpasning. Den er nødvendig, så vær forberedt på en 
reaktion. Du kan som kontaktperson støtte din udvekslingsstudent eller dennes værtsfamilie ved at hjælpe med 
at få sat ord på hvad der sker og hvordan og hvorfor udvekslingsstudenten oplever det vedkommende gør.  
 

Enkle tips kan være: 

● Støt med at give forklaringer på de mange spørgsmål som udvekslingsstudenten evt. har om 

værtskulturens måde at gøre tingene på.  

● Hjælp værtsfamilien med at forstå og acceptere, at udvekslingsstudenten har behov for megen søvn og 

hvile. 

● Tal langsomt og tydeligt og gerne med hensynsfulde gentagelser. Når hjernen er stresset slår tanke, føle 

og forståelsescenteret ofte fra. 

● Fokuser evt. på det positive i nær fremtid ved at lave små strukturerede eller systematiske delmål for 

hverdagen eller ved at tale om motivationen for at rejse ud. 
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Fase 4: Begyndende kulturindlæring/harmoni (typisk fra 6.-9. mdr.) 

Her er man begyndt at føle sig hjemme i det nye. Man forstår sproget bedre eller taler det måske flydende. Der er 

nu plads til at integrere de nye vaner og måder, samtidig med at bevidstheden om ens egen kulturelle baggrund 

stadig er til stede, dog mindre dominerende. Dette er som regel en periode, hvor man føler alt ”kører på skinner” 

og udvekslingsstudentens relationer til familie og andre forstærkes yderligere. 

 

Gode råd: Da AFS ved, at det netop og ofte er udfordringerne, der leder til en positiv interkulturel læring, 

opleves og mødes disse derfor med åbent sind overfor både udvekslingsstudenter og værtsfamilier. Nogle kriser 

er ligefrem gavnlige for udvikling af personligheden. Dette særligt hvis der er støtte at hente under krisen fra 

eksempelvis værtsfamilie, kontaktperson eller lokalforening.  

Når man er kommet igennem en krise får man nemlig ofte et nyt syn på sig selv og den kultur, som man er 

opvokset i. Man vokser og modnes og får et bredere syn, hvor der er plads til flere forskellige indtryk og 

kulturelle levemåder, end det man kendte før. 

 
Fase 5: Snart tilbage - et omvendt kulturchok (typisk sidste måned og efter ophold) 
Sidst i opholdet vil nogle reagere med et omvendt kulturchok og begynde at blive for kritiske over for deres egen 

kultur. Dette især hvis man i stor grad har overgivet sig til den nye kultur eller er begyndt at identificere sig mere 

med denne.  

 

Det kan være svært at ”komme tilbage” igen, når man har tilegnet sig en ny kultur. Nogle udvekslingsstudenter 

har oplevet, at føle sig fremmed i sit eget hjemland. På afskedslejren forberedes udvekslingsstudenterne på at 

skulle tilbage igen.  

For værtsfamilien kan det også være svært at sige farvel til udvekslingsstudenten og alt det nye han/hun har 

bragt med ind i familien.  

En periode med tristhed kan opstå i dagen op til afrejsen. 

 

 

Det dobbelte kulturchok 

Hvis man kommer fra en storby og ankommer til en dansk værtsfamilie, som bor på landet, vil nogle opleve et 

dobbelt kulturchok. Dette sker ofte for AFS’ deltagere. 

 

En udvekslingsstudent har muligvis forberedt sig mentalt på at skulle til et land med et andet sprog, et andet 

klima samt andre traditioner, vaner og levemåder. Hvis udvekslingsstudenten kommer fra en storby og kommer 

til at bo på landet eller i en lille by, kan det være meget svært at skulle vænne sig til at leve i fysiske omgivelser, 

der er så meget anderledes. Man skal vænne sig til, at gaderne ikke er fulde af mennesker, og at der er langt til 

alting. Det åbne landskab, som for os andre er smukt og befriende, kan i starten virke skræmmende for dem, som 

er vant til at omgive sig med høje bygninger og mange mennesker.  

 

Klimaet kan i sig selv være en kæmpe forandring, især i vinterhalvåret. Nogle vil have problemer med at klæde 

sig på i forhold til vejr og kan ikke helt finde balancen mellem enten alt for meget eller alt for lidt tøj. De danske 

mørke kolde vinterdage kan også være lidt af en omvæltning. Vinterdepression er ikke noget en ung fra sydligere 

himmelstrøg kender til. Det kan være skræmmende at man pga. manglende lys spiser mere, og kan føle sig træt 

og trist. Hjemve intensiveres ofte i løbet af den mørke tid. 
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Hjemve 

En udvekslingsstudent vil muligvis ind imellem føle hjemve. Det er i forbindelse med hjemve godt at kunne få lov 

til at græde ud, hvis behovet er der. Måske er værtsfamilien ikke altid det bedste sted at græde ud. Vær obs. på, at 

nogle udvekslingsstudenter ikke ønsker at såre sin værtsfamilie ved at vise, at de er kede af det, eller tør måske 

heller ikke at vise en sårbar og skrøbelig side af sig selv.  

Andre kan have dybt personlige grunde til ikke at turde dele deres hjemve med nogen. Lad derfor altid 

udvekslingsstudenten selv træffe beslutning om, hvem han/hun har mest tillid til at gå til med sin hjemve eller 

tristhed, men som kontaktperson kan du have en vigtig rolle i forhold til dette.  

Mind også gerne udvekslingsstudenten og evt. værtsfamilien om at det sjældent er det man har fået i sit nye liv 

der er grunden til hjemveen, og at det er naturligt for den unge at gå igennem en lille sorg over at have efterladt 

det, som man kender hjemmefra. 

Vores erfaring er, at jo hurtigere man får egne venner og egne fritidsaktiviteter, jo hurtigere falder man til. 

Tilskynd gerne udvekslingsstudenten til at finde sammen med andre jævnaldrende, gennem fritidsaktiviteter, 

familiesammenkomster eller sociale aktiviteter. 

 

Fordomme 

Fordomme kan ikke undgås, da de bruges til at skabe orden i en kaotisk verden. Man tyr ofte til fordomme når 

man har brug for at få kontrol over noget ”utrygt/ukendt”, da de giver en fornemmelse af tryghed i en ny, og 

måske lidt angstfyldt verden.  

 

Når man befinder sig i et andet land, og der bliver sat spørgsmålstegn ved ens identitet og nationalitet, bliver 

man samtidig mindet om, at det man førhen plejede at gøre, nu er "anderledes" i forhold til andres handlinger. 

Det kan få nogle til at føle sig forkert. For ikke at miste kontrollen helt, vil man normalvis begynde at forsvare og 

beskytte sin identitet. Man kan f.eks. fortælle sig selv, at det er de andre, der gør mærkelige ting eller opfører sig 

forkert.  

 

Både værtsfamilie og udvekslingsstudent kan opleve at skulle forsvare deres kultur. Kunsten er, at man ikke 

kommer til at tage den andens fordomme personligt, 

 

Der kan være en god idé, at fortælle udvekslingsstudenten, at du gerne vil lære om diverse forskelle uden at 

dømme eller forfordele det ene eller det andet. Fortæl evt., at udvekslingsstudentens fordomme om Danmark 

kan føre til unødvendige misforståelser og uvilje fra andre, og opfordr til en nysgerrig indstilling. 

 

Husk samtidig også på, at kulturforskelle i sig selv også kan betyde, at udvekslingsstudenten ikke er vant til at 

kommunikere via åben og ligefrem dialog med voksne, så her vil du måske opleve at støde på endnu en 

spændende kulturforskel. 
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Kulturklodser 

Kulturklodserne er en anden måde, hvor 3 faser beskriver de førnævnte 5 faser i kulturmødet. I dette tilfælde 

symboliserer trekanterne den unge eller værtsfamiliens egen kultur og firkanterne = den anden kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

1: forståelsen inden mødet med den 

nye kultur. På det tidspunkt kender den 

unge/værtsfamilien kun sin egen kultur 

og værdier, og der er derfor kun 

"trekanter" i hovedet.  

2: Den unge/værtsfamilien er nået til en krise i udlandsopholdet - til 

kulturchokket.  Man er ikke længere sikker på sin egen kultur, idet en 

masse indtryk fra den anden kultur (firkanter) har sneget sig ind i dennes 

bevidsthed.  

Man er i tvivl om, hvordan man skal handle i den nye kultur, og i tvivl om, 

hvad der er "rigtigt og forkert". Når dette sker, befinder man sig på et 

stadie, der defineres som et "kulturchok". 

3: Ved afskeden har man fået styr på 

indtrykkene og er nu vant til at begå sig i den 

nye kultur.  Man ved, hvad der forventes af én 

og har fået en dybere forståelse for ”det andet”.  

Samtidig med, at man har bevaret sin egen 

kulturs normer og værdier, kan man uden 

problemer skifte spor og bruge sin egen kulturs 

”klodser”. 
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Hvad kan du gøre for at hjælpe 

Diskuter den udfordring, som også kaldes ”det omvendte kulturchok” med din udvekslingsstudent og forklar 

ham/hende, at aflægning af tidligere vaner under opholdet i Danmark ikke er ensbetydende med, at deres 

tidligere tilværelse var forkert, og at han/hun sandsynligvis vil være nødsaget til at aflægge mange af sine danske 

vaner igen efter hjemrejsen. 

Det optimale er, at både værtsfamilie og udvekslingsstudent finder en balance mellem sin oprindelige og sin nye 

kultur og lærer at forstå, værdsætte og rumme forskellene. Lykkes det, kan begge også hjælpe andre med at 

komme over en konflikt/udfordring. 

Oplever du, at kulturmødet og dets udfordringer kræver særlig støtte, så henvend dig evt. til din lokalforenings 

værtskoordinator eller find svar i AFS’ supporthåndbog ”Når kriser og udfordringer rammer”.  

Du finder den her.   

Fortrolighed 

Som kontaktperson får du muligvis oplysninger af fortrolig karakter. Vi gør dig derfor opmærksom på, at du som 

kontaktperson har tavshedspligt. 

Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokalforening.  

  

https://drive.google.com/file/d/1cQ2hjKGgMK6cPTXbVUTfLbH1LFB4SMG_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0mnclEla7tt98xydCCZcotiq6WCdCmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c0mnclEla7tt98xydCCZcotiq6WCdCmv/view?usp=sharing


23 

 

AFS kommunikationsgang 

Når AFS modtager udvekslingsstudenter i Danmark, går al kommunikation om dem til deres forældre gennem 
AFS-kontoret i hjemlandet. Vi er aldrig i direkte kontakt med forældrene. Vi anbefaler derfor også, at du fraråder 
værtsfamilien at kontakte udvekslingsstudentens forældre i hjemlandet, hvis der opstår konflikter.  
Hvis du som kontaktperson er blevet informeret om en aktuel situation, der vedkommer udvekslingsstudentens 

forældre, bedes du kontakte din værtskoordinator i lokalforeningen. AFS-kontoret skriver herefter til 

hjemlandet, der viderebringer beskeden til forældrene. 

Denne måde at kommunikere på er med til at sikre, at programmet forløber så professionelt som muligt for alle 

parter. Eventuelt vanskelige situationer sikres og håndteres fra sekretariatets side i den kulturelle kontekst, med 

respekt og sensitivitet for alle involverede parter. 

 

Tavshedspligt 

De informationer og udsagn, en udvekslingsstudent kommer med til sin kontaktperson, må som hovedregel ikke 

videregives. Det er kun i de ovennævnte tilfælde, samt hvis du som kontaktpersonen føler det er nødvendigt, at 

udvekslingsstudentens informationer må gå videre og kun til personer inden for AFS Interkultur. 
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Din rolle som kontaktperson 

Du skal fra start af sørge for at skabe tillid. Udvekslingsstudenterne har hjemmefra fået at vide, at de inden for 

den første måned vil blive kontaktet af deres kontaktperson. Sørg for at den unge har dit telefonnummer, 

Facebook eller e-mailadresse, så han/hun ikke er i tvivl om, at du er der. Fortæl også hvornår og hvilket 

tidspunkt du bedst kan kontaktes. Hvis der opstår problemer, er dit kendskab og den tillid og fortrolighed du har 

skabt til den unge meget værdifuld. 

Vær opmærksom på din neutralitet ift. værtsfamilie og den unge, så du ikke unødigt vil blive inddraget i deres 

evt. udfordringer sammen. Deres udfordringer udspringer ofte ud af deres forskelligheder eller oplevelser 

sammen. Ikke ualmindeligt bliver kontaktpersoner ind imellem i konflikter mistænkt for at ”holde med 

værtsfamilien”. Dette skyldes som regel at man som kontaktperson naturligt kan forstå værtsfamiliens sprog, 

referenceramme og bevæggrunde ud fra jeres fælles kulturelle baggrund.  

Udvekslingsstudenten kan da have svært, ved at åbne sig for sin kontaktperson og tale om eventuelle problemer 

i forhold til værtsfamilien. Hvis du er kontaktperson for begge parter, så sørg for at møde dem i enerum først, 

inden I evt. sætter jer sammen for at åbne op og tale om deres udfordringer sammen. 

Det kan derfor være en god idé, at udvekslingsstudent og værtsfamilie har hver deres kontaktperson fra start af, 

hvis muligt. Hvis ikke, kan det være en god idé at fortælle udvekslingsstudenten om din rolle og neutralitet, hvis 

konflikter i familien skulle opstå.  

Et andet godt råd er at undlade give din personlige holdning eller mening til kende i en konfliktsituation. Gem 

den og diskuter den i stedet med din lokalforenings værtskoordinator. 

Det er godt at få afklaret med udvekslingsstudentens værtsfamilie, hvilke forventninger I har til hinanden, så 

uoverensstemmelser kan undgås. Kan du f.eks. få lov til at tage udvekslingsstudenten med til en 

familiebegivenhed, f.eks. et bryllup således at udvekslingsstudenten kan få den oplevelse med? Eller vil familien 

gerne have, at du skal have udvekslingsstudenten boende den uge, de skal på vinterferie? 

Nogle gange kan det være godt for både udvekslingsstudent og værtsfamilie, at de lige får et par dages pause fra 

hinanden, så de kan se, at de faktisk savner hinanden eller får tid til at se ting på afstand. Her kan du som 

kontaktperson træde til og tilbyde et par dage hos dig, for at aflaste begge parter.  
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Samarbejde mellem kontaktperson og skolen 

Det er som udgangspunkt værtsfamilien eller dig som står for kontakten med den unges skole. I 

lokalforeningerne, er det oftest værtskoordinatorerne, som står for skolekontakten, men nogle kontaktpersoner 

er også i jævnlig og direkte kontakt med skolen, eks. ved skoleskift eller udfordringer i skolen.  

Hvis du oplever, at den unge har problemer med sin skolegang, så kontakt STRAKS værtskoordinatoren i din 

lokalforening.  

 

Samarbejde mellem kontaktperson og lokalforening 

Nogle kontaktpersoner vil i løbet af året være meget i kontakt med lokalforeningen, mens andre vil have mindre 

med den at gøre. Det er altid en god ide, at kontaktpersonen, er med til de arrangementer, lokalforeningen 

afholder i løbet af året. På den måde skabes de bedst mulige rammer for erfaringsopsamling og sparring. 

Vær især opmærksom på at der kan være tidspunkter, hvor du SKAL tage kontakt til lokalforeningens 

værtskoordinator. Det er ved større problemer mellem udvekslingsstudent og værtsfamilie som potentielt 

kan ende med et værtsfamilieskift samt ved skolefravær. Den person, du skal henvende dig til, er 

værtskoordinatoren i lokalforeningen. Se ”Når udfordringer og kriser rammer” for andre områder hvor 

værtskoordinator SKAL kontaktes. 

 
Monthly reflection - månedlig kontakt 

Selvom alt går fint med din udvekslingsstudent, er det vigtigt at holde kontakt, da der pludselig kan opstå små 

problemer, der er lettest at løse, før de vokser sig store. Derfor denne liste, der er lavet som en kortfattet huske- 

og idéliste. Det forventes, at du har personlig kontakt med din udvekslingsstudent MINDST en gang om 

måneden. 

Du er mere end velkommen til at lave mere og andet med udvekslingsstudenten end det her foreslåede. Specielt 

er det vigtigt, at du efter lejrene fornemmer, om der er blevet åbnet op for nogle følelser eller konflikter, som du 

skal tage dig af eller formidle videre til lokalforeningen. 
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Når udfordringer rammer 

Skal du som udgangspunkt nu læse vores supporthåndbog ”Når udfordringer og kriser rammer”. 

Det er helt naturligt, at der opstår gnidninger mellem teenagere og deres forældre. Således også mellem 

udvekslingsstudenter og deres værtsfamilier, men billedet kan blive mere broget af, at der også er kulturelle 

forskelle at tage hensyn til. Om gnidningerne er små eller store, afhænger meget af øjnene, der ser.  

Din rolle som kontaktperson er, udover at være neutral, at støtte op om, at få løst eventuelle problemer, og gerne 

så tidligt som muligt. Den unge vil som udgangspunkt altid være den svage part, og det er vigtigt for dig at have 

for øje, at selvom du godt kan forstå værtsfamiliens synspunkter og frustration, så skal du være opmærksom på 

ikke at blive partisk i fht. f.eks. den unges upassende adfærd. Forklar i stedet den unge, hvad konsekvenser den 

unges adfærd har og støt den unge i at reflektere over, hvordan han/hun kan handle anderledes fremefter. Støt 

begge parter i at turde kommunikere med hinanden fremover, på en ny og hensigtsmæssig måde. 

Ofte vil du først opdage, at noget ikke fungerer optimalt, når udvekslingsstudenten eller værtsfamilien 

henvender sig til dig som kontaktperson. Forklar udvekslingsstudenten og værtsfamilien, at det er naturligt at 

opleve konflikter, når man skal tilpasse sig hinandens nye kulturer. Det er en del af kulturmødet, og selv om det 

kan give nogle knubs, er det også den proces, der er den allermest lærerige for alle parter. Forventninger hos 

begge parter ændrer sig ofte løbende igennem året og kan med fordel følges op på løbende af dig. 

Anbefal herefter at mødes med parterne individuelt. Mange udfordringer kan løses med gode råd fra dig. Hvis 

ikke det hjælper, så inviter til et møde, hvor udvekslingsstudenten og værtsfamilien kan få sagt det højt, som 

fylder. Ofte er det en god idé at være to fra lokalforeningen til et sådant møde.  

Det er vigtigt først at tage en snak med udvekslingsstudenten og værtsfamilien alene og herefter at snakke med 

begge parter sammen. Du og evt. den værtsansvarlige i lokalforeningen vil som oftest fungere som mægler ved 

sådanne møder. Selvom konflikten ved første øjesyn måske virker uoverskuelig – så vil en samtale få renset 

luften, og begge parter er klar til at prøve på ny. 

Du skal ikke være psykolog eller socialrådgiver for at hjælpe med at løse konflikter. Det vigtigste er, at du ikke 

tager parti, at du bruger din sunde fornuft, og at du hele tiden prøver at se sagen fra flere sider. Det er vigtigt at 

involvere lokalforeningen, da de frivillige ofte vil være meget erfarne folk med et stort kendskab til både 

konfliktløsning og forskellige kulturer. 

Husk at rapportere til sekretariatet via Monthly Reflections, hver gang du har haft kontakt med 

udvekslingsstudenten. Det skal blot være i korte træk for at kunne følge udviklingen. Vigtigst er, at vi kan 

dokumentere over for vores AFS- partnerland, at der har været kontakt løbende med udvekslingsstudenten.  

 
Værtsfamilieskift 

I nogle situationer passer kemien mellem en udvekslingsstudent og værtsfamilie ikke sammen, og derfor kan en 

flytning blive nødvendig. Nogle flytninger kan undgås, hvis kontaktpersonen er på banen tidligt og griber hurtigt 

ind, hvis der opstår konflikter, mens andre flytninger er uundgåelige. 

En flytning af en udvekslingsstudent skal altid drøftes med værtskoordinator i din lokalforening. Det er ikke dit 

ansvar som kontaktperson at foretage den endelige beslutning om familieskift, men dine anbefalinger og 

iagttagelser vægter naturligvis tungt ved en beslutning om familieskift da det er dig, der har fulgt 

udvekslingsstudenten og familiens oplevelser sammen, helt fra starten.  

 
Hvad skyldes konflikten  

Der er nogle spørgsmål, du bør stille dig selv i forbindelse med overvejelser om en flytning: Er problemerne 

relateret til kulturmøde/kulturchok og kan overkommes? Kan den gensidige tolerance strække sig lidt længere? 

Er der håb om forsoning mellem parterne? Matcher familien og udvekslingsstudentens interesser og 
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personligheder? Kan du svare nej til alle disse spørgsmål, så kan en flytning blive nødvendig.  

En flytning skal ikke betragtes som et nederlag hverken fra udvekslingsstudentens eller værtsfamiliens side. Det 

kan dog være meget svært at undgå, at parterne sidder tilbage med sårede følelser.  

Det er derfor vigtigt, at alle muligheder for at rette op på forholdet er nøje overvejet, inden der bliver taget en 

beslutning om at flytte udvekslingsstudenten. Læs ”Når udfordringer og kriser rammer” for konkrete værktøjer 

til at håndtere familieskift. 

 

En afsluttende samtale 

Før en flytning besluttes, skal kontaktpersonen og/eller den værtsansvarlige fra lokalforeningen mødes med 

udvekslingsstudenten og værtsfamilien. Opgaven er at støtte op om, at begge parter går ud af oplevelsen med 

respekt for deres fælles forsøg på at leve sammen, samt accept på det er blevet aktuelt med et værtsfamilieskift. 

Inviter, om muligt begge parter, til refleksion omkring, hvad der måske kunne have været blevet gjort 

anderledes. 

Når beslutning om flytning er taget 

Udvekslingsstudenten bør flyttes hurtigst muligt når beslutningen om en flytning er taget. Hvis ikke 

lokalforeningen har en ny værtsfamilie som er klar til at modtage den unge, kan du høre om 

udvekslingsstudenten eventuelt selv kender en midlertidig familie eller måske kan hun/han være hos dig indtil 

en ny familie er fundet. Opholdet hos en midlertidig familie eller kontaktpersonen bør ideelt set ikke strække sig 

over mere end et par uger, hvis muligt. Husk at informere værtskoordinator om nye kontaktdetaljer på den 

nye/midlertidige familie.  

Sørg for, så vidt det er muligt, at den unge og værtsfamilien får sagt farvel til hinanden på en god og udramatisk 

måde. Flytninger kan være gode, hvis begge parter indser og accepterer, at deres forventninger ikke kunne 

mødes, på trods af deres bedste forsøg og hensigter. 

Lokalforeningen vil nu gå i gang med at finde en permanent familie i samme område, hvis dette er 

hensigtsmæssigt. Således undgår udvekslingsstudenten at skifte skole. Du kan eventuelt få udvekslingsstudenten 

til selv at foreslå nogle familier, men udvekslingsstudenten må på intet tidspunkt føle noget ansvar for selv at 

skulle finde en familie, eller stå overfor at skulle vælge mellem eventuelle familier.  

Det er AFS, der træffer beslutning om, hvor den unge skal flyttes hen. I mange tilfælde vil vi dog, forsøge at 

imødekomme den unges ønske, hvis den nye familie lever op til alle AFS’ standarder.  

Som kontaktperson skal du være opmærksom på at følge op på den unge (og evt. den gamle værtsfamilie) efter 

et familieskift. Hav kontakt med udvekslingsstudenten, og saml op på evt. uforløste konflikter, indtil han/hun har 

fundet sig til rette i den nye situation. Der kan være brug for hjælp, til at få selvtilliden tilbage eller bearbejde 

sårede følelser.   

 

Ved akut familieskift 

Akutte skift kan blive nødvendige og i situationen skal der altid handles på, hvad der er bedst for den unge og 

værtsfamilien.  

En flytning må som udgangspunkt dog aldrig finde sted, før både lokalforeningens værtskoordinator og 

sekretariatet har givet grønt lys til et flyt. AFS har forpligtet sig overfor udvekslingsstudentens hjemland, til altid 

at have oplysninger på en evt. ny familie, også selvom den er midlertidig.  

Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt, at du som minimum kan stå inde for den familie den unge flyttes over i. 

Herefter skal familien godkendes efter samme procedurer som AFS’ øvrige værtsfamilier, men det behøver ikke 

være samme aften flyttet foretages. 



28 

 

 

 

Sekretariatet skal straks have den nye værtsfamilies adresse, da hjemlandet og sendeforældrene skal have 

besked om flytningen via Sekretariatet. Dette gælder også for den midlertidige værtsfamilie.  

Lokalforeningen eller kontaktpersonen skal også sørge for at give meddelelse til skolen om flytningen og bør 

ligeledes skrive takkebrev til den tidligere familie. I særligt vanskelige tilfælde kan Sekretariatet skrive 

takkebrevet. I særlige tilfælde kan lokalforeningen evt. sende en buket blomster til familien, der er blevet 

fraflyttet.  

Endelig skal du sørge for at minde værtsfamilien om, at der meldes flytning til folkeregisteret, evt. vælges ny 

læge, og Post Danmark skal have besked. 

 
Hold kontakten 

I forhold til værtsfamilien sker det ikke sjældent, at en værtsfamilie har mod på at modtage endnu en 

udvekslingsstudent, f.eks. året efter, hvis de har mærket, at der er blevet taget godt imod dem lokalt og samlet op 

på de udfordringer, de måtte have haft under deres første værtsfamilieoplevelse. 

Du kan også tilbyde familien at bidrage med deres frivillige kræfter på anden vis i lokalforeningsarbejdet. 
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Standardregler og procedurer 

I en stor organisation, der årligt sender flere tusinde udvekslingsstudenter ud på kortere eller længere ophold 

over hele verden, er det nødvendigt med ensartede retningslinjer. Dette både for at sikre, at de unge ikke 

kommer i vanskeligheder, men også for at skabe tillid til AFS som organisation. 

 

Alle udvekslingsstudenter i Danmark skal derfor overholde nedenfor nævnte regler under deres 

udvekslingsophold. Udvekslingsstudenter må ikke:  

 

1. føre motorkøretøj som kræver førerbevis, dette uanset om de har førerbevis til det pågældende køretøj 

hjemmefra.  

2. være i besiddelse af eller indtage euforiserende stoffer  

3. blive eller gøre nogen gravid 

4. bryde landets love 

5. bryde AFS’ rejseregler 

6. må ikke ”tomle” 

 
Brud på ovenstående kan medføre direkte hjemsendelse, så hjælp gerne udvekslingsstudenten med at huske 

på reglerne.  

Det er bestemt ikke AFS’ intention at sende unge hjem før tid, men der kan være tidspunkter, hvor 

organisationen overordnet ikke længere må eller kan forsvare at påtage sig ansvaret for et ungt menneske eller 

tidspunkter, hvor det skønnes, at udvekslingsstudenten har bedst af at være i sendeforældrenes varetægt.  

Dette hvis de f.eks. bliver smidt ud af skolen og risikerer deres opholdstilladelse, eller af sundhedsfarlige eller 

helbredsmæssige problemer såsom eks. spiseforstyrrelser, psykologiske problemer eller selvskadende adfærd, 

ikke vurderes at være i en sund nok fysisk eller psykisk tilstand således, at de vil kunne fortsætte deres ophold, 

uden særlig opmærksomhed. 

 
Besøg hjemmefra  

Besøg af forældre, slægtninge eller venner fra hjemlandet frarådes på det kraftigste. Besøg fra hjemlandet kan 

kun ske, hvis lokalforeningen og værtsfamilien synes, det er en god ide, og først efter de første 5 måneder af 

opholdet. Hvis familien i hjemlandet ønsker at komme på besøg, skal de først spørge om lov i 

udvekslingsstudentens hjemland, som derefter vil spørge AFS Interkultur, om det er ok. Denne procedure er 

vedtaget for at undgå uheldig påvirkning af udvekslingsstudentens ophold og tilpasning.  

Hvis værtsfamilien har svært ved at nægte udvekslingsstudenten det forespurgte besøg, kan de altid bede AFS 
om at formidle beslutningen om afslag og således undgå en konflikt i familien.   
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Rejser under opholdet 

Mange unge kommer langvejs fra og er i Danmark og måske Europa for første gang. Det er derfor ikke 

ualmindeligt, at de ønsker at besøge og se andre europæiske lande. Hos AFS lægger udvekslingsopholdet 

hovedsageligt op til, at fokus under opholdet er på familieoplevelsen og på at lære både familie, venner og 

lokalsamfund at kende. 

 

Heldigvis er Danmark ikke større end, at det oftest er muligt at se og opleve store dele af Danmark i 

weekender/ferier under opholdet. Nogle lokalforeninger arrangerer ture eller arrangementer, hvor deltagerne 

har mulighed for at rejse til andre byer i Danmark. Mange værtsfamilier har også planlagt at tage deres 

værtsbarn med rundt i landet i løbet af året.  

Udpræget fokus på at rejse under opholdet, kan skabe unødige gnidninger mellem udvekslingsstudent og 

værtsfamilie. Sårede følelser kan opstå, hvis eks. en værtsfamilie føler sig fraprioriteret grundet spændende 

rejsemål med vennerne eller alene. Af de samme grunde, frarådes besøg af familiemedlemmer og venner 

hjemmefra generelt under opholdet.  

En tur til hjemlandet under opholdet vil ligeledes forstyrre og afbryde den unges rytme i deres danske 

hverdagsliv. Når relationer og kulturelle normer hjemmefra genoptages, kan det forvirre relationer og/eller 

svække de bånd, der er blevet knyttet. Der gives dog altid dispensation til hjemrejse under opholdet ved alvorlig 

sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. 

Under rejser må AFS’ obligatoriske arrangementer samt skolegang ikke afbrydes eller forstyrres uden særlig 

tilladelse. For langt de flestes vedkommende vil der være mulighed for kortere rejser under opholdet. Nogle 

rejser vil kræve en særlig rejsetilladelse fra AFS eller fra sendeforældrene. 

For at undgå unødvendige misforståelser har vi hos AFS Interkultur følgende rejseregel: Individuelle rejser til 

udlandet er ikke tilladt de første 5 måneder af udvekslingsopholdet samt den sidste måned af udvekslingsopholdet.  

 

 

Rejser med skole eller værtsfamilie i ind/udland  

Rejser med skole eller værtsfamilie i ind/udland er tilladt, men ved udenlandsrejser kræver det en rejsetilladelse 

fra AFS og sendeforældre. Værtsfamilien skal dog sikre sig med lokalforeningen, at rejsen ikke kolliderer med 

nogle obligatoriske AFS- arrangementer.  

 

Rejser til udlandet UDEN værtsfamilie, skole eller lokalforening 

Sådanne rejser kræver tilladelse fra værtsfamilie, lokalforening, skole (hvis det foregår i skoletid) samt særlig 

skriftlig tilladelse (Travel Waiver) fra sendeforældrene. AFS - sekretariat indhenter tilladelsen fra forældrene i 

hjemlandet, hvis de andre tilladelser er givet. Rejser må kun foretages i begrænset omfang - og må ikke give 

registreret fravær fra skolen. 

 
 

 

 

 

Procedure  

1. Udvekslingsstudenten (eller værtsfamilie) ansøger om en udvekslingsstudents selvstændige rejse via 

AFS’ elektroniske rejseanmodningslink.  
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Tryk på rejseanmodning for at starte en ansøgning om rejse. 

 

2. Behandlingstiden for en rejseanmodning kan tage tid, da flere parter i både sende- og værtslandet skal 

godkende rejsen. En rejseanmodning skal derfor være AFS i hænde senest 2 uger inden afrejse. 

 

3. Individuelle rejser godkendes, såfremt værtsfamilie, lokalforening samt sendeforældre har givet deres 

skriftlig samtykke til rejsen.  

 

4. Værtsfamilie, udvekslingsstudent samt kontaktperson får besked pr. e-mail, når rejsen er godkendt af 

alle parter i både sende- og værtsland.  

 

 
Visum /opholdstilladelse ved rejser til udlandet 

Husk at tjekke med den pågældende ambassade, om der skal søges visum til en rejse til udlandet. I forbindelse 

med rejser uden for Danmark skal værtsfamilien eller udvekslingsstudenten i god tid undersøge, om der er brug 

for at søge om visum til det pågældende land. Visumregler varierer alt efter, hvilket land udvekslingsstudenten 

kommer fra. Visum (og en evt. udgift i denne forbindelse) står udvekslingsstudenten selv for.  

 

HUSK altid at medbringe opholdskort/opholdstilladelse ved rejser udenfor DK.  

 

Individuelle rejser med overnatning i Danmark  

Individuelle rejser med overnatning i Danmark hvor der er tale om overnatning hos venner eller familie, skal 

som udgangspunkt kun godkendes og accepteres af værtsforældre, som også skal kende tid og sted for rejsen.  

 

Hvis der skal overnattes på hotel eller hostel, skal rejsen også godkendes af 

lokalforening, og forældrene i hjemlandet helt på linje med rejser til udlandet.  

 

Mange udvekslingsstudenter finder hurtigt ud af, at de kan rejse rundt og besøge 

hinanden. Det kan være en god måde at opleve en anden del af Danmark og en anden 

dansk familie. MEN mange udvekslingsstudenter kender ikke de uskrevne regler for 

gæstfrihed i Danmark og kan let komme til at begå nogle klassiske ”fejl”. Rejser uden 

overnatning i Danmark + Skåne og Sydslesvig 

Her kræves ingen særlig eller skriftlig tilladelse. Skal som udgangspunkt kun 

godkendes og accepteres af værtsforældrene, som også vil være ansvarlige for at kende 

tid og sted for rejsen.  

 

 

Aktivitetstilladelse på udenlandsrejser  

Skirejser vil som udgangspunkt og i mange lande blive betragtet som en rejse med en 

aktivitet af høj risiko.  

Til sådanne rejser skal der indhentes en skriftlig tilladelse fra udvekslingsstudentens 

forældre, en såkaldt Activity Waiver. 

Mange forældre har allerede underskrevet den tilladelse, og din lokalforening kan svare på om din 

udvekslingsstudent har tilladelse til at dyrke skisport. 

 

Aktivitetstilladelse til ekstremsport i Danmark 

Ligeledes vil det være nødvendigt at indhente en skriftlig tilladelse fra sendeforældrene til aktiviteter, der 

https://www.afsglobal.org/TravelPermissionForm?HostIOC=DEN&language=Danish
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vurderes at udsætte udvekslingsstudentens helbred særligt. Hør din lokalforening, hvilke aktiviteter, der 

betragtes som særlig risikofyldte eller farlige hos AFS og kræver en særlig skriftlig tilladelse. 

 

Deltagelse på festivaler 

Som udgangspunkt betragtes Roskilde Festival og andre festivaler som en aktivitet under opholdet. Festivaler 
skal derfor behandles på lige fod med andre aktiviteter/rejser under opholdet, dvs. værtsmor og -far bestemmer 
om den unge bør deltage. 
 
Deltagelse på dagsbilletter kræver IKKE tilladelse fra sendeforældre eller fra lokalforeningen. Her går vi ud fra, 
at værtsfamilien træffer beslutninger udenom AFS, og i øvrigt laver gode aftaler med deres værtsbarn.  
Beslutninger om deltagelse på festivaler ligger altså i første omgang hos dem, som forventes at kunne træffe en 
beslutning ud fra, hvordan det passer ind i deres families hverdag og normer.  
 
 
Overnatning på festivaler 

Det særlige ved musikfestivaler er, at der ofte er garanti for, at man er omkring eller har omgang med meget 
alkohol i flere dage, hvorfor den derfor må betragtes som en højrisiko-aktivitet. Dette kræver information til 
sendelandet samt en særlig underskrevet aktivitetstilladelse fra værtsfamilien og forældrene i sendelandet. Dog 
KUN hvis der skal overnattes.  
 
Udvekslingsstudenten kan overnatte på festivaler, hvis de opfylder alderskrav ved deltagelse og hvis 
lokalforening, værtsfamilie samt sendeforældrene tillader det. Overnatter værtsfamilien sammen med 
udvekslingsstudenten, er det ikke nødvendigt med tilladelse fra lokalforening eller sendeforældre.  
 
Siger værtsfamilien god for, at den unge tager på festival alene, er næste skridt at inddrage lokalforeningen. Siger 
lokalforeningen også ja, sender de besked til sekretariatet om at indhente tilladelse fra sendeforældrene.  
 
Sekretariatet gør dernæst grundigt sendelandet opmærksom på hvad det er for en Festival, med bl.a. link til 
hjemmeside således, at sendeforældrene kan tage stilling til, om de vil tillade deres barn at deltage. 
 

  



33 

 

Oversigt over forskellige typer af rejser eller aktiviteter  

– og hvem der i givet fald skal godkende deltagelsen 

Hvem skal 

godkende/type rejse 

Rejseanmodning skal 

sendes og tilladelse 

indhentes 

Værtsfamilien skal 

ALTID godkende 

Sendeforældre 

skal godkende 

Lokalforening skal 

godkende 

Individuelle rejser i DK 

med logi hos voksne 

venner eller familie 

Nej Ja Nej Nej 

Individuelle rejser i DK 

med logi på hotel eller 

hostel 

Ja Ja Ja Ja 

Individuelle rejser uden 

overnatning i DK+ Skåne 

og Sydslesvig 

Ja (anmodning skal 

indsendes) og nej (skriftligt 

samtykke fra 

sendeforældrene er ikke 

nødvendig 

Ja Nej Nej 

Individuelle rejser udland Ja Ja Ja Ja 

Rejse med værtsfamilie, 

lokalforening eller skole 

udland 

Ja Ja Ja Ja 

Festivaler m. overnatning Ja Ja Ja Ja 

Festival uden overnatning Nej Ja Nej Nej 
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Praktisk 

Udvekslingsstudent og arbejde 

Udvekslingsstudenten vil få tilladelse til at studere. Arbejde under opholdet er ikke tilladt. Der er dog en 

bagatelgrænse, hvor det tillades at tjene nogle håndører ved f.eks. at klippe hækken eller vaske bilen.  

 

Opholdstilladelsen er givet under den udtrykkelige forudsætning, at en udvekslingsstudent ikke påtager sig 

lønnet arbejde, dog er det tilladt at lave frivilligt arbejde i op til 3 uger. Check jeres udvekslingsstudents 

opholdstilladelse for den præcise grænse, da den kan ændre sig løbende. 

 

Ansvarsforsikring 

AFS Interkultur har opfordret alle udvekslingsstudenter til at tegne ansvarsforsikring hjemmefra, da det er 

udvekslingsstudenten og dennes forældre, der hæfter personligt og er ansvarlige for skader forårsaget af den 

unge i eks. værtsfamiliens hjem.  

 

Da udvekslingsstudenten på folkeregisteret er registret på en værtsfamilies adresse, vil han/hun normalt også 

være dækket af dennes husstandsforsikring og dermed også af deres indboforsikring. Normalt vil værtsfamilien 

aktivt skulle gøre deres forsikringsselskab opmærksom på det nye familiemedlem. 

 

 

Skoletransport/Cykel 

Den letteste form for transport til skole er oftest cyklen, hvis afstanden er overkommelig. Hvis familien ikke selv 

har en cykel, som den unge kan låne, har lokalforeningen i nogle tilfælde mulighed for at stille én til rådighed. 

Hvis værtsfamilien spørger dig om dette, skal du tale med din lokalforenings værtskoordinator om det. 

AFS Interkultur dækker udgiften til og fra skole. Udvekslingsstudenten eller værtsfamilien skal udfylde og 

indsende dokumentation for ”Refusion af skoletransport” som du finder mere information om i folderen om 

refusion af udgifter på AFS.dk/bibliotek. 

 

 

 

 

 

Program Release 

Hvis udvekslingsstudenten ønsker at blive i Danmark eller Europa efter det officielle AFS-program er overstået, 

skal sekretariatet vide besked om dette senest 2 måneder før programmet slutter. 

Det vil som regel være forældrene i hjemlandet, der kontakter AFS i deres eget land for at underskrive en 

Program Release. Inden dette kan ske, skal anmodningen behandles og godkendes i AFS i Danmark. Fra den 

aftalte dato er udvekslingsstudenten så ikke længere AFS Interkulturs eller værtsfamiliens ansvar og er ikke 

længere omfattet af AFS-forsikringen. 

Når den unges sendeforældre har underskrevet en Program Release, afbestilles den oprindelige flyreservation. 

Sendeforældrene har herefter selv ansvaret for at finde en ny hjemrejsedato og ombooke eller bestille en ny 

billet i samarbejde med AFS i hjemlandet.  
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Udvekslingsstudenten skal være opmærksom på om opholdstilladelsen gælder i hele perioden hvor 
udvekslingsstudenten ønsker at blive i landet. Normalt vil der ikke kunne søges om opholdstilladelse ud over 12 
måneder.  
 
Bemærk: Det er ikke alle udvekslingsstudenter, der får tilladelse til Program Release fra deres hjemland. 
 
Hvis den unge henvender sig til dig omkring en Program Release, skal du give besked videre til din 
lokalforenings værtskoordinator som vil sørge for at sekretariat og partnerland bliver orienteret om 
anmodningen. 
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Helbred og sygdom 

Sygeforsikring 

Udvekslingsstudenten får på lige fod med danske statsborgere et gult sundhedsskort og vil ved sygdom således 

være dækket på lige fod med danskere i Danmark.  

 

Skal han/hun til lægen, inden det gule sundhedskort er trådt i kraft, beder AFS værtsfamilien betale regningen, 

som AFS efterfølgende refunderer, når værtsfamilien har indsendt kvitteringer sammen med dokumentation for 

lægebesøget. 

 

Alle udvekslingsstudenter er under hele deres ophold desuden dækket af AFS’ sygeforsikring. Denne vil dog kun 

blive aktuel, hvis de skal til lægen i dagene inden deres gule sundhedskort ankommer eller ved rejser udenfor 

Danmark i løbet af deres ophold. 

 

 

Særlige regler i de første 6 uger 

De første 6 uger af deres udvekslingsophold dækkes eventuelle lægeudgifter af AFS Interkulturs internationale 

sygeforsikring. Udgifter, som ikke dækkes af sygesikringen, vil blive betalt af AFS Interkultur ved indsendelse af 

regning, medmindre der er tale om øjen- og tandbehandling, briller eller behandling af sygdomme, der er opstået 

inden ankomsten. Disse omkostninger påhviler forældrene i hjemlandet. AFS dækker heller ikke 

håndkøbsmedicin. 

 

Hospitalsindlæggelse eller ulykke 

 

Hvis der skulle være tale om sygdom eller ulykke, som medfører hospitalsindlæggelse, skal du som 

kontaktperson have besked omgående, da AFS er forpligtede til at orientere udvekslingsstudentens forældre. 

Tag kontakt til AFS’ nødtelefon. Ud over oplysninger om udvekslingsstudentens tilstand, skal du have 

kontaktoplysninger på hospital klar, som kan videreformidles til AFS i sendelandet.  

Vi vil herefter bede dig holde AFS’ sekretariat opdateret og orienteret om den unges tilstand og 

udviklingsforløbets gang.  

 

Sygdom under udenlandsrejser 

På udenlandsrejser dækker udvekslingsstudentens gule sundhedskort ikke, og det vil være AFS’ sygeforsikring, 

der dækker evt. sygdom under rejsen. Det er derfor vigtigt, at udvekslingsstudenten medbringer deres AFS 

Medical Card, som de har fået udleveret på ankomstlejren. 

Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores Økonomi Team på 

3834 3300 eller sende en mail på afs.interkultur@afs.org, hvor vi vil svare hurtigst muligt. 
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Årets gang for dig 

AFS har forpligtet sig til at yde alle udvekslingsstudenter kontakt minimum en gang om måneden. Kontakten kan 
foregå via telefon, internet eller personlige møder.  
 
Du bestemmer selv hvilken kontaktform der er bedst for dig i løbet af året, men vi beder om at den første kontakt 
foregår via et personligt møde, så vidt muligt. Det er godt givet ud, hvis et tillidsfuldt forhold skal etableres 
rimelig hurtigt. Nedenfor kommer forslag til, hvad du i øvrigt kan støtte din udvekslingsstudent med i løbet af 
året. 
 
August (eller første uge efter ankomst): Ring til udvekslingsstudenten og præsenter dig selv. Fortæl at du er 

hans/hendes kontaktperson, at du håber han/hun har det godt hos sin familie. Lav en aftale om at mødes så 

hurtigt som muligt. 

September: Aftal et møde med din udvekslingsstudent. Inviter ham/hende hjem til eftermiddagskaffe eller 
aftensmad. Hør, hvordan det er gået med at begynde i skolen, dansk, maden osv. Hjælp, eventuelt i samarbejde 
med værtsfamilien, med at få etableret kontakt til f.eks. sportsklubber, ungdomsskolen og danskkursus.  
 
Efter efterårslejren: Aftal et møde med udvekslingsstudenten for at høre, hvad der er sket på lejren. Hvad 

lavede I? Hvad blev der talt om? Hvilke følelser vækkede det i dig? Var det sjovt at gense nogle af de andre 

udvekslingsstudenter? Vær opmærksom på, om udvekslingsstudenten har nogle problemer, som måske ikke 

bliver helt udtalt, da han/hun kan være for høflig til at fortælle om dem. 

Oktober/november: Alt afhængig af efterårsferie (aftal med værtsfamilie). Lav noget socialt med 

udvekslingsstudenten, det kan være alt fra biograftur, museum, tur i skoven, videoaften eller noget helt andet. 

Det er en god måde at lære hinanden bedre at kende på. 

December: En travl måned for alle, også udvekslingsstudenterne. Mange lokalforeninger har et julearrangement, 

det er en god ide at deltage. Ellers prøv, om du kan mødes en eftermiddag med udvekslingsstudenten, så I 

bibeholder kontakten. 

Januar: I mange lokalforeninger er der miniophold. Det er en god ide at deltage i arrangementer i den 

forbindelse. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, så aftale møde med din udvekslingsstudent i januar. Tal 

også om vinter og mørke tider, da de nu presser sig på, samt hjemve i forbindelse med jul. 

Efter Vinterlejren: Aftal et møde med udvekslingsstudenten for at høre, hvad der er sket på lejren. Hvad lavede 

I? Hvad blev der talt om? Hvilke følelser vækkede det i dig? Var det sjovt at gense nogle af de andre 

udvekslingsstudenter? Vær opmærksom på, om udvekslingsstudenten har nogle problemer, som måske ikke 

bliver helt udtalt, da han/hun kan være for høflig til at fortælle om dem.  

Februar: Alt afhængig af vinterferie (aftal med værtsfamilie). Aftal et møde med udvekslingsstudenten og tal om 
den forestående hjemrejse. Hvad ønsker udvekslingsstudenten at nå inden? Tal om den Handlingsplan, der er 
blevet lavet på Vinterlejren (husk på rejseregler!). 
 
Marts/april: Aftal et møde med udvekslingsstudenten til hygge og spas, hvor du også lige får hørt, hvordan det 

går med Handlingsplanen. Hvad er udvekslingsstudentens planer for eksamen og erhvervspraktik?  

Maj/juni: Husk udvekslingsstudenten på at sende overskydende bagage hjem med posten, så han/hun ikke får 

overvægt. Deltag gerne i lokalforeningens farvel-arrangement. Inviter udvekslingsstudenten hjem for at sige 

farvel og på gensyn. 

Se i øvrigt kalenderen forrest i håndbogen – og bemærk at udvekslingsstudenter, der ankommet i januar, 

selvfølgelig har en forskudt årets gang. 
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AFS’ lejre for udvekslingsstudenterne  

AFS Interkultur består af udvekslingsstudenter og værtsfamilier, der i løbet af et år oplever et kulturmøde på 

deres egen ”krop”. Jo flere vinkler, man får på dette møde, jo større bliver oplevelsen.  

 

AFS afholder derfor orienteringslejre i løbet af året, som kan være med til at medvirke at tilvænningsproces og 

kulturmøde bliver sat i refleksion og perspektiv for alle udvekslingsstudenter.  

 

 

 

 

 

Ligeledes holder mange lokalforeninger i løbet af året, oplysende og hyggelige aftener for både værtsfamilier og 

udvekslingsstudenter. 

Lejrene og værtsfamilieaftenernes indhold er nøje planlagt. De ligger på bevidst valgte tidspunkter på året, hvor 

man af erfaring ved, at der er brug for vejledning og støtte.  

Lejrene for de unge er obligatoriske orienteringer. Alle AFS’ lejre ledes af frivillige fra AFS Interkultur. Lederne 

har forskellig alders- og erhvervsmæssige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de enten selv har været 

udvekslingsstudenter eller på anden måde har et grundigt kendskab til AFS Interkultur, og at de har deltaget i 

flere forberedende lederkurser. 

 

Da lejrene er en obligatorisk del af et AFS- ophold, indgår de ligeledes også i de unges deltagerbetaling for 

opholdet. Sendefamilien har betalt for og forventer, at deres barn deltager på disse lejre, og det samme gør AFS. 

Støt derfor gerne den unge i at prioritere AFS’ arrangementer i løbet af året med deltagelse. 
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