
  
  
 
 
Reiser  
AFS ønsker at AFSere i Norge skal få muligheten til å leve så likt norske ungdommer som 
mulig og ha friheten til å reise. Samtidig har AFS som organisasjon også et stort ansvar for 
utvekslingselevenes sikkerhet mens de er i Norge – i tillegg til en forpliktelse overfor skolen. 
Det er viktig at alle familier som har sendt barna sine på utveksling til Norge skal føle seg 
trygge og vite at vi ikke tillater at AFSerne utsetter seg selv for unødvendig fare. Vi har derfor 
noen reiseregler som vi ber om at vertsfamiliene og AFSerne respekterer og forholder seg til.  
 
I noen tilfeller må det søkes om reisetillatelse fra AFS, se tabell lenger nede i dokumentet.  
 
Utover AFS sine reiseregler, gjøres det en individuell vurdering av og med vertsfamilien. Husk 
at AFS-programmet ikke er et reiseprogram, men et utvekslingsprogram der vertsfamilie, skole 
og lokalsamfunn står i fokus. Derfor bør AFSeren behandles på samme måte som om de var 
vertsfamiliens egne jevnaldrende barn, og ikke gis tillatelse til noe som anses som utrygt.  
 
AFS må til enhver tid være i stand til å nå en AFSer hvor som helst i verden i løpet av 24 timer. 
Dette er en trygghet for både AFSer, sendefamilie og vertsfamilie, og vi legger stor vekt på at 
dette prinsippet fungerer i praksis. Det er derfor svært viktig å informere AFS-kontoret dersom 
man skal reise til et sted hvor man ikke kan nås på mobiltelefon – dette gjelder både dagsturer 
og lengre reiser.  
 
Husk at det kan være spesifikke visumregler for AFSeren ved eventuelle reiser utenfor Norge. 
AFS er ikke ansvarlige for visum i forbindelse med generelle utenlandsreiser for AFSeren.   
 
 
Reisetillatelse  
I tilfeller der det må det søkes om reisetillatelse, må søknad sendes til AFS minst 14 dager før 
planlagt reise og før eventuelle billetter kjøpes. Digitalt søknadsskjema finnes på AFS-rommet.  
 
AFS Norge tar kontakt med AFS i hjemlandet til de reisene det er behov for å innhente skriftlig 
tillatelse fra foresatte. Dette gjelder først og fremst individuelle reiser.  
 
Individuelle reiser defineres som reiser uten ansvarlig voksen over 21 år. Individuelle reiser er 
ikke tillatt før 1. desember.  
 
Les reisereglene nøye. Dersom reisen strider med reisereglene, vil ikke reisen tillates.  
 
 
Brudd på reisereglene  
Vi har forståelse for at noen av reglene kan virke strenge, men reglene eksisterer for å sikre 
tryggheten for AFSeren, vertsfamilien, familien i hjemlandet og AFS. Vi ber om forståelse for 
dette, og at AFS Norge sine reiseregler blir respektert.  
 
 
Brudd på reisereglene kan medføre totalt reiseforbud for AFSeren resten av året, eller i 
verste fall at deltakeren umiddelbart sendes hjem.  
 
Spørsmål om reisereglene rettes til AFS-kontoret i Oslo, på e-post til nor.reise@afs.org.   

http://www.afs.no/deltakere/for-vertsfamilier-og-elever-til-norge/vertsprogram-1718/


Reiseregler for AFSere i Norge 
Generelle regler for ALLE typer reiser 

 
 

1. Alle reiser må anses å være trygge, både av vertsfamilien, og AFS lokalt og nasjonalt.   
2. AFS forbeholder seg retten til å avslå søknader om reisetillatelse som ikke kommer inn 

minst 14 dager i forkant av selve reisen.  
3. AFS forbeholder seg retten til å ikke tillate reiser for AFSere som opplever 

vanskeligheter med tilpasning og/eller om AFS vurderer reisen som uheldig for 
AFSerens tilpasning i familie og/eller lokalmiljø. 

4. Selv om reisen ikke bryter med noen av AFS sine reiseregler, har vertsfamilien alltid 
mulighet til å si nei dersom de føler at reisen er utrygg, uheldig for AFSeren eller er 
planlagt på et ugunstig tidspunkt. 

5. AFS-utvekslingsprogrammet er ikke et reiseprogram, men et skoleutvekslingsprogram. 
AFS forbeholder seg derfor retten til å legge restriksjoner på antall reiser dersom vi 
vurderer at AFSeren bruker for mye tid på reising. 

6. Overnattinger hos andre AFS-familier/lokalkontakter må være greit for både verts-
familien og de som får besøk. AFS må godkjenne overnattinger utenfor eget lokallag. 

7. Reiser er som hovedregel kun tillatt i helger og skoleferier, og kan ikke medføre fravær 
fra obligatoriske AFS-aktiviteter. 

8. Reiser på helligdager, høytider eller andre dager av betydning for vertsfamilien, må 
alltid avklares med vertsfamilien. Det skal også søkes om godkjenning fra AFS.  

9. Individuelle* reiser utenfor eget lokallag, som involverer overnatting, tillates ikke før 1. 
desember. Det skal også søkes om godkjenning fra AFS.  

10. Individuelle reiser kan ikke medføre fravær fra skolen, med mindre skolen har godkjent 
fraværet reisen medfører. Reiser som medfører fravær fra skolen vil ikke godkjennes 
dersom AFSeren allerede har høyt skolefravær.  

11. Individuelle utenlandsreiser tillates vanligvis ikke. Kun i spesielle tilfeller vil det bli gitt 
tillatelse, og da maksimalt én gang i løpet av skoleåret.  

12. Reiser til hjemlandet for å besøke venner/familie i løpet av utvekslingsåret er ikke tillatt 
(unntakene er ved dødsfall eller alvorlig sykdom i nærmeste familie - kontakt AFS-
kontoret i så tilfelle). 

13. Reiser sammen med familiemedlemmer/venner av AFSeren fra hjemlandet er kun tillatt 
innad i Norge, og det må alltid søkes om tillatelse fra AFS.  

14. Deltagelse på organiserte turer som skoletur, korpstur, tur med idrettslag og lignende 
kan som regel tillates dersom en ansvarlig voksen (lærer, leder, etc.) i alderen 21 år 
eller mer er til stede under hele reisen.  

15. Deltakelse på russetreff og andre russearrangement er ikke tillatt. 
16. Deltakelse på festivaler med overnatting er som hovedregel ikke tillatt.  
17. Overnatting alene på hotell, motell, vandrerhjem, hytte, campingplass, hurtigrute eller 

lignende kan ikke tillates.  
18. Reiser med småfly, helikopter eller privatfly, må det søkes om tillatelse for hos AFS.  
19. AFSere som kommer fra et land utenfor EØS kan ikke reise ut av Norge før han/hun 

har fått oppholdstillatelse i Norge. 
20. AFS må informeres dersom AFSeren skal reise til et sted hvor han/hun ikke kan nås 

på mobiltelefon. Dette gjelder både dagsturer og lengre reiser. AFS må alltid kunne nå 
alle AFSere i løpet av 24 timer. Lange opphold i områder utenfor mobildekning kan 
derfor ikke tillates.  

 
NB: Besøk av venner/familie fra hjemlandet godkjennes ikke før tidligst 5. januar. 
*Med individuelle reiser menes uten ansvarlig voksen i alderen 21 år eller mer til stede. 
 
Spørsmål om reisereglene rettes til AFS-kontoret i Oslo, på e-post til nor.reise@afs.org.   
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Utenlandsreiser 

NB: AFSere som kommer fra et land utenfor EØS kan ikke reise ut av Norge før han/hun har 
fått oppholdstillatelse i Norge. 
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