
Rejser under opholdet

Mange unge kommer langvejs fra og er i Danmark og evt. i 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 muligvis skabe unødige gnidninger mellem
udvekslingsstudent og jer som værtsfamilie. Sårede følelser kan opstå, hvis f.eks. en værtsfamilie
føler sig frasorteret grundet spændende rejsemål med vennerne eller alene. Af de samme
grunde, frarådes som beskrevet besøg af familiemedlemmer og venner hjemmefra generelt
under opholdet.

En tur til hjemlandet under opholdet er heller ikke tilladt da det vil 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, hvis der er et dødsfald i den 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 den
unges biologiske forældre.

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

● OBS: 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 udland

Kræver en særlig rejsetilladelse fra de biologiske forældre, en såkaldt Parental Permission som
AFS sørger for at indhente fra de biologiske forældre, så snart I har anmodet om rejsen via AFS’
elektroniske rejselink. Jeres lokalforeningen skal ligeledes sikre, at jeres rejsen ikke kolliderer
med AFS’ obligatoriske lejre eller 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 de biologiske forældre. 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.

Tryk her: rejseanmodning for at starte en rejseansøgning eller henvend dig til din lokalforening
for at få tilsendt et rejselink.

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 biologiske
forældre har givet deres skriftlig samtykke til rejsen.

4. Alle får besked pr. email 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 også
selv 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. Alle
udvekslingsstudenter vil i kraft af deres opholdstilladelse dog kunne rejse uden visum
i hele Schengen-området.

Individuelle rejser med overnatning i Danmark

Individuelle rejser 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 godkendes helt på linje med rejser
til udlandet af jer, evt. skole, lokalforening, og forældrene i hjemlandet.

Rejser uden overnatning i Danmark + Skåne og Sydslesvig

Her kræves ingen særlig eller skriftlig tilladelse. Skal som udgangspunkt kun godkendes og
accepteres af jer som værtsforældre, som også vil være ansvarlige for at kende tid og sted for
rejsen.
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 jeres
værtsbarn medbringer deres AFS Medical Card, som de har fået udleveret på deres ankomstlejr.

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 den ligger opbevaret på AFS’
sekretariat. Hvis ikke, kan jeres værtsbarn kun få lov at stå på ski, hvis de biologiske forældre
underskriver en særlig aktivitetstilladelse.

Aktivitetstilladelse til ekstrem sport i Danmark

Ligeledes vil det være nødvendigt at indhente en skriftlig tilladelse fra de biologiske forældre
til aktiviteter, der vurderes at udsætte udvekslingsstudentens helbred særligt. Hør gerne jeres
lokalforening, hvilke aktiviteter, der betragtes som særlig risikofyldte eller farlige hos AFS og
derfor kræver en særlig skriftlig tilladelse.

Deltagelse på festivaler uden overnatning

Deltagelse på dagsbilletter, kræver IKKE tilladelse fra de biologiske forældre eller fra
lokalforeningen. Her går vi ud fra, at I som værtsfamilie træffer de ansvarlige beslutninger og
i øvrigt laver gode aftaler med jeres værtsbarn.

Overnatning på festivaler

Ved musikfestivaler er der ofte er garanti for, at man er omkring eller har omgang med store
mængder alkohol. Ved deltagelse i flere dage med overnatning betragtes festivaldeltagelse
derfor som en ”højrisikoaktivitet”. Udover jeres og lokalforeningens tilladelse kræver en evt.
festivaldeltagelse med overnatning derfor information til sendelandet samt en særlig
underskrevet aktivitetstilladelse fra forældrene i sendelandet.

Udvekslingsstudenten kan således overnatte på festivaler, hvis de opfylder alderskrav ved
deltagelse og hvis lokalforening, værtsfamilie samt biologiske forældre tillader det. Overnatter
værtsfamilien selv, 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 informerer derefter sendelandet grundigt om hvad det er for en festival (f.eks.
med beskrivelse Roskilde Festival med bl.a. link til hjemmeside), således at sendeforældrene
kan tage stilling til om de vil tillade deres barn at deltage.



Oversigt over forskellige typer af rejser eller aktiviteter
– og hvem der i givet fald skal godkende deltagelsen
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