
 

Oslo, 2018 

 

 

Sommeren er her, og det betyr at det nærmer seg avreiser til USA. Vi håper du holder hodet 
kaldt, og klarer å ta imot litt mer informasjon før sommerferien. 

Avreiser (se «Informasjon om avreiser til USA 2018») 
Vedlagt finner du praktisk informasjon om avreisene til USA. Det er viktig at du leser all 
informasjonen nøye. Representanter fra AFS Norge vil møte deg på Gardermoen den dagen 
du skal reise. De har med billetter og vil hjelpe til med innsjekking. Ved ankomst i USA blir du 
møtt av representanter fra AFS USA. 23. juli blir det bekreftet hvem som reiser 12. 
september. 

Vertsfamilie 
Noen har allerede fått vertsfamilie, mens andre fremdeles venter i spenning. Overalt i USA 
jobber AFS-frivillige nå på spreng for å finne en passende vertsfamilie til hver enkelt deltaker. 
De aller fleste får vertsfamilie i løpet av sommeren, og helt fram mot avreisene. Det gjelder å 
smøre seg med tålmodighet! Vi videresender informasjon om vertsfamilie med en gang vi 
mottar bekreftelse fra AFS USA.  

På reisefot  
Vi legger fortløpende ut viktig informasjonen på nettsidene ”På reisefot”.  Her finner dere 
viktig informasjon fra AFS USA og AFS Norge. Det er viktig at både deltaker og foresatte 
leser all informasjon nøye.  
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Oppdatert kontaktinformasjon 
Det er viktig at vi i AFS til enhver tid har mulighet til å kontakte både deltaker og foresatte på 
telefon og e-post dersom det skulle oppstå en krisesituasjon. Noe informasjon vil også bli 
sendt ut på e-post i løpet av AFS-året. Husk derfor å gi AFS Norge beskjed ved flytting, eller 
dersom noen av dere får nytt telefonnummer eller ny e-postadresse! 

Kontakt hjem etter ankomst 
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta litt tid før man får mulighet til å ringe hjem etter 
ankomst. AFS Norge vil kontakte foresatte dersom noe uforutsett skulle skje. Hvis man ikke 
hører noe har alt gått bra! «No news is good news!» 

Vi ønsker dere lykke til med videre forberedelser!  

 
Med vennlig hilsen,  

 

 

Eivind Tveter       
Reise- og logistikkoordinator     
AFS Norge Internasjonal Utveksling    

 


