
 

 

 
 

INFORMASJON OM AVREISER TIL USA 2018 
 
 

Som nevnt i informasjonsheftet «Praktisk informasjon» og «Bekreftelse avreise USA» så 
opererer AFS USA med ulike ankomstdatoer avhengig av når man får tildelt vertsfamilie og 
skoleplass.  
 
Alle utvekslingsorganisasjoner i USA har de siste årene fått strengere retningslinjer å forholde 
seg til både fra Department of State og Council on Standards for International Educational 
Travel (CSIET). Dette kommer i tillegg til de retningslinjer og kvalitetskriterier som allerede 
finnes i AFS internasjonalt. 
  
Dette er positive endringer som bidrar til å sikre at kvaliteten på utvekslingsprogrammene er 
god. Samtidig har disse endringene ført til svært strenge krav når det gjelder dokumentasjon, 
noe som har gjort prosessen med å skaffe vertsfamilier i USA vanskeligere og mer tidkrevende 
enn tidligere.  
 
Department of State tillater heller ikke at utvekslingsorganisasjoner deler informasjon om 
vertsfamilie før alle formaliteter er på plass. Dette betyr at AFS USA ikke har lov å dele 
informasjon om en vertsfamilie før en skoleplass er bekreftet, og absolutt alle formaliteter rundt 
vertsfamiliens søknad og bakgrunnssjekk er på plass. Dette må også være klart en viss tid før 
planlagt ankomst i USA for at man får grønt lys til å reise.  
 
AFS USA opererer derfor med ulike ankomstdatoer, og man får tildelt avreisedato fra Norge 
avhengig av når vertsfamilie og skoleplass er bekreftet.  
 
I år er datoene for ankomst USA som følger: 
 

 Første ankomstdato: 8. august 

 Andre ankomstdato: 12. september 
 
 
Vertsfamilie og skoleplass 
Det er enda 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 den enkelte deltakeren, enn å få vertsfamilie tidlig, så ikke fortvil om 
dere 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, 
politiattester, bekreftelse på skoleplass med mer) er i orden i USA. Så snart vi får beskjed fra 
AFS USA om bekreftet vertsfamilie, sender vi en e-post til både AFSer og foresatte med 
kontaktinformasjon og søknaden til vertsfamilien. 
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Reiseinstruks 
Målet er at alle skal ankomme USA den 8. august, og både ansatte og frivillige i USA jobber 
hardtfor å få dette til. Det er også denne datoen AFS Norge forholder seg til inntil videre, og vi 
bestiller flybilletter til alle til denne datoen. Alle får derfor en reiseinstruks som gjelder første 
ankomstdato. Enkelte deltakere har ennå ikke en flybillett klar, men disse vil få en reiseinstruks 
tilsendt i etterkant – så snart billetten er bekreftet.   
 
 
Vi ønsker å minne om og forberede dere på at det er en mulighet for at noen av dere ikke vil 
reise til USA før 12. september.  
 
Vi skal holde dere orientert utover sommeren, og mandag 23. juli blir det bekreftet hvem som 
må reise i september. De aktuelle deltakerne vil bli oppringt av AFS denne dagen.  
 

 Alle som har fått bekreftet informasjon om vertsfamilie og skoleplass innen 23. juli, skal 
reise som planlagt fra Norge slik at de ankommer USA 8. august. 

 De som ikke har fått bekreftet vertsfamilie og skoleplass innen 23. juli, får tildelt ny 
ankomstdato 12. september, og vil få tilsendt ny reiseinstruks for denne datoen i 
begynnelsen av august. 
 

 
Merk: Hjemreisedato er den samme for alle deltakere (unntak deltakere plassert i New York State), 
og er uavhengig av avreisedato. 
 


