
Særligt for udvekslingsstudenter på trimesterophold i Dan-
mark. 
 

PEACE program – 3 måneder i Danmark 
 

AFS fungerer som værtsorganisation for europæiske unge der kommer til Danmark i 3 måneder via 

et særligt tilrettelagt EU-støttet trimesterophold PEACE. Helt konkret betyder det, at udvekslings-

opholdet rent praktisk er skruet lidt anderledes sammen end det traditionelle skoleprogram hos 

AFS. Dog er formål og rammer ens.  

Peace through Exchange and Active Citizenship Education 

“European Citizenship Track is a trimester school exchange programme that focuses on fostering a 

sense of awareness as European Active Citizenship. The programme sees participants experience 

life in a European country for 3 months, that they get to share all together during the final camp in 

Brussels, shortly before going back to their home countries”. 

The PEACE Europe camp provides the opportunity to get to know what Europe and active participa-

tion in European society is all about.  

The 5 objectives are: 

• To gain a wider concept of Europe  

• To appreciate European Diversity  

• To recognize the importance of Active Citizenship  

• To be motivated to be an Active Citizen  

• To have the opportunity to implement Active Citizenship through the programme. 

 

AFS Biblioteket – din guide til at det vigtige. 
 

På AFS biblioteket kan I finde information om alt fra at være værtsfamilie til forsikringer og refusio-

ner. Find information og gode råd om alt det vigtige her:  https://www.afs.dk/bibliotek/.  

 



 

AFS’ refusions app zExpense  
 
zExpense er det refusionssystem AFS bruger, såfremt transport eller helbredsudgifter for udveks-
lingsstudent skal refunderes under opholdet. Kort tid efter jeres udvekslingsstudent er ankommet, 
modtager I en mail fra AFS’ økonomiafdeling med et login.  
 

Transport til og fra skole 
 
AFS refunderer hvad der svarer til den billigst mulige transportform til og fra skole. 
Trimesterdeltagere modtager ikke cpr.nr under deres 3 måneders ophold i Danmark og derfor hel-
ler ikke Nem-id som bruges ved oprettelse af Ungdomskort/Rejsekort, mobil abonnement eller 
dansk bankkonto under opholdet.  
Trimesterdeltageres værtsfamilier skal derfor søge om transport refusion hos AFS på udvekslings-

studentens vegne, ved at udfylde og indsende dokumentation for ”Refusion af skoletransport”. Re-

fusion af udlæg/udgifter sker via vores app zExpense. 

Læs mere i folderen om refusion af udgifter på afs.dk/bibliotek/ eller kontakt vores økonomiteam 

på 3834 3300 eller sende en mail på afs.interkultur@afs.org.  

 

Rejser under opholdet 
 
AFS tillader ikke selvstændige under opholdet ikke, før en udvekslingsstudent har opholdt sig i Dan-
mark i mere en 5 måneder. Der kan dog gives dispensation hvis en udvekslingsstudent skal rejse 
eks. med skole eller andet. Tag fat i jeres lokalforening hvis det bliver aktuelt for jeres udvekslings-
student.  
Alle rejser ud af Danmark kræver et skriftligt samtykke fra både jeres lokale AFS afdeling og de bio-
logiske forældre.  
I finder AFS Danmarks rejseregler her  og anmoder om tilladelse fra AFS til at rejse her: rejsean-
modning. 
 

Sprogundervisning  
 
Udvekslingsstudenter på trimesterophold modtager ikke online sprogundervisning fra Netdansk 
under deres ophold.  
 
 



 

Opholdstilladelse 
 
Trimesterdeltagere har ikke brug for en opholdstilladelse for at kunne opholde sig 3 måneder i 
Danmark.  
 

Ved sygdom 
 
AFS dækker ikke udgifter forbundet med sygdom under opholdet. Trimesterdeltagere ankommer 
med det blå sygesikringsbevis, som de skal bruge ved sygdom. AFS’ Internationale sygesikring træ-
der i kraft som sekundær sygeforsikring, såfremt EU sygeforsikringen ikke dækker af en årsag.  
Skulle I få brug for at få dækket en medicinsk udgift, skal I benytte zExpense. 
 

Lejre  
 
I løbet af udvekslingsopholdet skal alle trimesterdeltagere på 2 orienteringslejre – en ved ankomst 
til Danmark og en afsluttende lejr i Bruxelles ifm. deres hjemrejse.  
 

Miniophold  
 

Trimester udvekslingsstudenter deltager ikke på mini ophold i løbet af deres 3 måneder i Danmark. 


