
 

 

 
 

INFORMASJON OM AVREISE TIL TYSKLAND 
 
 
Vi minner om at AFS Tyskland opererer med flere ankomstdatoer, og man får tildelt avreisedato 
fra Norge avhengig av når vertsfamilie og skoleplass er bekreftet. Dato for avreiser er:  
 

 1. avreise: 8. september 2018 

 2. avreise: 28. september 2018 

 3. avreise: 13. oktober 2018 
 
Vertsfamilie og skoleplass  
Det er ennå en stund til avreise og mye vil skje på den tiden. Noen få har fått vertsfamilie allerede, 
mens andre venter i spenning. Når det gjelder hvem som får vertsfamilie tidlig eller sent, er det 
viktig at dere er klare over at dette er veldig tilfeldig. Det er viktigere å finne en vertsfamilie som 
passer deg, enn å få vertsfamilie tidlig, så ikke fortvil om du føler det tar lang tid. Vanligvis vil de 
aller fleste få tildelt vertsfamilie i løpet av sommeren.  
 
AFS Norge får ikke beskjed om vertsfamilier før alle formelle papirer (søknad, hjemmebesøk, 
bekreftelse på skoleplass med mer) er i orden. Så snart vi får beskjed fra AFS Tyskland om 
bekreftet vertsfamilie, sender vi en e-post til både AFSer og foresatte med kontaktinformasjon til 
vertsfamilien.  
 
Reiseinstruks  
Målet er at alle skal ankomme Tyskland den 8. september, og både ansatte og frivillige i Tyskland 
jobber for å få dette til. Det er også denne datoen AFS Norge forholder seg til inntil videre, og vi 
har bestilt flybilletter til alle til denne datoen. Alle får derfor tilsendt lik reiseinstruks som gjelder 
første ankomstdato.  
 
Vær likevel klar over at avreisen kan bli satt til 28. september eller senere. 
 
Vi lover å holde dere orientert fram mot avreise, og i løpet av august vil vi ta kontakt med alle og 
bekrefte hvem som drar på første avreise, og hvem som eventuelt drar på andre/tredje avreise.  
 

 Alle som har fått bekreftet informasjon om vertsfamilie innen denne datoen, skal reise som 
planlagt fra Norge slik at de ankommer Tyskland 8. september. 

 De som ikke har fått bekreftet vertsfamilie innen denne datoen, får tildelt ny ankomstdato 
28. september, og vil få tilsendt ny reiseinstruks for denne datoen. 

 

På samme måte vil vi senere i september ta kontakt med alle og bekrefte hvem som reiser på 
andre avreise, og hvem som eventuelt reiser på tredje avreise, og dele ny reiseinstruks 
fortløpende. 

 
Merk! Hjemreisedato er den samme for alle deltakere, og er uavhengig av avreisedato. 

 


