
 Denemarken 
 Waar de eenvoudigste dingen 
 het belangrijkste zijn 

 Denemarken is gevormd door het schiereiland Jutland en heeft 
 ongeveer  405 eilanden. Omringd door de Noordzee, is geen enkele 
 plaats verder dan een uur verwijderd van de kust! In februari 
 schommelt de temperatuur rond de 0°C. Als de wind ‘s winters uit 
 het oosten waait, kan het zeer koud worden, tot -31°C. ‘s Zomers 
 kan de temperatuur oplopen tot meer dan 35°C. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Deense gastgezinnen wonen meestal in landelijke of voorstedelijke 
 gebieden. De steden liggen dichtbij elkaar en het openbaar vervoer 
 is zeer goed georganiseerd. 

 Hoofdstad  : 
 Kopenhagen 
 Taal  : Deens 
 Munt  : Deense kroon 
 Bevolking  : 
 6 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 43 094 km² 
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 School 
 De meeste uitwisselingsstudenten gaan naar een gymnasium en 
 volgen er les in het eerste of tweede jaar. Deze opleiding duurt drie 
 jaar en bereidt de studenten voor op verdere studies. De meeste 
 jongeren op het gymnasium zijn tussen 15 en 19 jaar. Het is ook 
 mogelijk dat je op een Folkeskole terechtkomt, waar je klasgenoten 15 
 à 16 jaar zijn. 

 Folk  college 
 Een folk college is een uniek concept. De focus ligt niet op het 
 academische maar op persoonlijke groei en het ontwikkelen van 
 zelfbewustzijn. AFS biedt verschillende folk colleges aan. 

 Taal 
 Deens is de officiële taal in Denemarken. Je moet geen Deens kennen 
 om deel te nemen aan een uitwisseling in Denemarken, maar we raden 
 je aan om een basiskennis te hebben vóór je vertrek. Sommige comités 
 en scholen organiseren Deense les. 
 Op de folk colleges is de voertaal Engels. 

 Eten 
 Smörrebröd, een open sandwich, is erg populair. Een maaltijd bestaat 

 meestal uit vlees of vis, aardappelen, rijst of pasta en groenten. Vaak 

 weerkerende ingrediënten van de Deense keuken zijn geroosterd 

 varkensvlees, vis, bonen, spruiten en verse groenten. 

 Het avondeten is gewoonlijk de hoofdmaaltijd van de dag en die wordt 

 meestal in gezinsverband genuttigd. Studenten nemen een 

 lunchpakket naar school voor ’s middags. 

 Vereiste leeftijd 
 15j en 6m – 18 jaar | 
 18 - 30j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 Folk College, gap year 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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