
 

 

AFS KINA - tips og nyttig informasjon 
AFS Kina ble startet i 1999 og har tatt imot vertselever siden 2001. Struktur og oppbygging 

av AFS i Kina er litt annerledes enn i resten av AFS nettverket.  AFS Kina er både en frivillig 

NGO og en del av AFS, og på den andre siden tett knyttet til Utdanningsdepartementet i Kina 

som en statlig institusjon. Frivillig organisasjon i Kina betyr ikke det samme som i vår vestlige 

verden og AFS Kina er underlagt en del krav og retningslinjer fra offentlige myndigheter i 

Kina. Noen ganger kan disse kravene føre til at AFS Kina ikke kan operere på akkurat 

samme måte som AFS i andre land – selv om vi er en del av det samme nettverket. 

AFS Kina har et hovedkontor i Beijing, og 23 lokale kontorer. Disse lokalkontorene (local 

office) er bemannet av lærere eller andre med tilknytning til skolene i regionen som har fått 

opplæring i AFS sine regler og retningslinjer (local officers). Dette tilsvarer det vi i Norge og 

de fleste andre land kaller lokallag. Forskjellen er at lokalkontorene er selvstendige og ikke 

underlagt hovedkontoret i Beijing på samme måte som lokallag er underlagt et 

hovedkontor/administrasjon. Det er hovedkontoret i Beijing som har hovedansvaret for AFS-

programmene og som er de vi her på kontoret i Norge kommuniserer med.  

Ettersom AFS Kina er underlagt Utdanningsdepartementet, er skolene og lærerne i Kina en 

svært viktig del av AFS-programmene. Det er svært få frivillige i vår betydning av frivillig i 

Kina og AFS Kina, og det er lærere og personer med tilknytning til skoler som jobber på 

lokalkontorene og som følger opp AFSerne lokalt. 

Lokalkontorene følger opp sine skoler (ca 200 per region), og hver skole har også en AFS-

koordinator på skolen. Denne personen fungerer som lokallagsleder, kontaktperson på 

skolen og lokalkontakt.  I tillegg har de fleste en kontaktperson som har vært på utveksling 

med AFS  tidligere.  AFS-koordinatoren på skolen er den viktigste personen når det gjelder 

oppfølging og støtte i løpet av året, og det er av stor betydning å få et godt forhold til 

han/henne. Dersom man ikke kommer overens med AFS-koordinatoren vil det kunne føre til 

utfordringer når det gjelder videre kommunikasjon og oppfølging både fra skolen og fra AFS.  

Skole 
Skolen er ekstremt viktig i Kina og det er stor konkurranse mellom elevene og kamp om å 

komme inn på universitetsstudier etter skolen. Presset er stort og elevene er ofte på skolen 

fra 7 om morgenen til 19-20 om kvelden. Mange går også ofte på skolen på lørdager.  

Dette fører til at kinesiske ungdommer har svært lite fritid utenfor skolen. Mange av elevene 

bor også på dorms på skolens campus i ukene, og er bare sammen med familiene sine i 

helger og ferier. 

Videregående skole er 3 år – 10., 11. og 12. klasse. Som regel vil man som utvekslingselev 

bli plassert i 10. klassetrinn sammen med elever som er rundt 16 år, nettopp fordi elevene på 

høyere klassetrinn er svært opptatt med skole, lekser og pugging og lærerne er svært 

fokusert på eksamener.  Tidligere utvekslingselever har også gitt tilbakemelding om at de 

foretrekker lavere klassetrinn fordi elevene har mer tid og man står litt friere.  



  

Elever på samme klassetrinn har stort sett de samme fagene på skolen, de er få muligheter 

til å tilpasse timeplanen og velge fag. Fag og pensum vil også variere fra skole til skole selv 

om det i utgangspunktet finnes en nasjonal læreplan.  

Eksempel på en typisk kinesisk skoledag:  

Vanlig skole Internatskole 

  05:30 Stå opp 

  06:00 På klasserommet: repetisjon av stoffet, øvelser 
eller gym 

  06:40 Frokost 

07:30 Undervisningen starter 07:30 Undervisningen starter 

10:00 Morgengymnastikk  10:00 Morgengymnastikk  

12:00 Lunsj 12:00 Lunsj 

13:30 Undervisning 13:30 Undervisning 

18:00 Undervisningen slutter 18:00 Undervisningen slutter, kveldsmat 

19:00 Repetisjon av stoffet, øvelser 19:00 Repetisjon av stoffet, øvelser 

21:00 Undervisningen slutter 21:00 Undervisningen slutter 

Hjemme Lekser  Selvstudium  

    

 Lørdag: ½ dag   Lørdag 17:30 – Søndag 1830: til familien 

 

Det er viktig å huske på at dette kun er eksempler på en typisk skoleuke, ikke alle skoler vil 

ha det samme opplegget. Som oftest blir elevene i samme klasserom mens lærerne forflytter 

seg fra time til time.  

Som utvekslingselev vil man ikke å få vitnemål fra skolen. AFS Kina kan heller ikke garantere 

at man vil få karakterutskrift, men dette er det opp til hver enkelt skole å ta stilling til. Husk å 

gi beskjed til skolen på et tidlig tidspunkt dersom du ønsker karakterutskrift. Det viktigste å ta 

med seg hjem er et dokument fra skolen som bekrefter at man har vært elev der og timeplan.  

Det er vanlig å bruke skoleuniform på skolen. Det forventes at også utvekslingseleven bruker 

skoleuniform. På skolen er det ofte store klasser, og annerledes oppfølging av enkelteleven 

enn det vi er vant med fra Norge. Det er viktig at man som elev utviser respekt for lærerne, 

uavhengig av om man er uenig med det læreren sier/gjør. Hver enkelt skole har egne 

skoleregler som det forventes at utvekslingseleven skal følge, på lik linje som andre elever. 

Noen av reglene kan virke veldig strenge og til tider unødvendige, men det er ikke mulig å 

stille spørsmål ved de reglene som eksisterer.  

På mange skoler i Kina er det ikke tillatt å ha kjæreste mens man går på skolen. Det er ikke 

vanlig at ungdommer har kjærlighetsrelasjoner, og det er ikke aktuelt å skulle møtes i 

hemmelighet og snike seg rundt. Som utvekslingselev blir man ekstra godt lagt merke til, og 

mange vil følge ekstra godt med på utvekslingselevene rett og slett fordi de skiller seg ut.  

Det er også viktig å huske på at om man innleder et kjæresteforhold til noen så vil det kunne 

få negative konsekvenser også for den andre om det skulle bli oppdaget.  

Visumet til Kina er knyttet til en bestemt skole (skolen står som visumsponsor), og det er 

derfor ikke mulig å bytte skole etter at man har fått visum til Kina. Som visumsponsor er 

skolen ansvarlig for AFS-programmet og utvekslingseleven, og å bytte skole vil være et 

brudd på visumforpliktelsene, og vil bli rapportert til myndighetene.  



  

Konflikthåndtering og kommunikasjon 
Om du skulle komme opp i en situasjon der du har behov for å ta noe opp med for eksempel 

lærer på skolen eller vertsforeldre eller andre, så kan det være lurt å tenke over hvordan du 

ønsker å gå fram for å ta dette opp. I Kina er man forsiktig med å ta ting direkte opp med 

vedkommende man opplever utfordringer med. Dette henger sammen med at man i kinesisk 

kultur kommuniserer indirekte, man er opptatt av ikke å miste ansikt - og at man også ønsker 

å unngå at andre mister ansikt. Du kan lese mer om akkurat dette i «kulturell veiviser – 

Kina».  

Et av de bedre alternativene for å ta noe opp, er å kontakte en tredjepart som kan hjelpe deg 

å formidle det du ønsker å få fram. Tredjeparten kan for eksempel være vertssøsken, AFS, 

kontaktlæreren din og så videre.  Det er viktig at du tar i bruk en tredjepart som har 

kjennskap til den kinesiske kulturen og som kan hjelpe deg å ta opp temaet på en kulturelt 

sensitiv måte. Dette vil også gjøre at det vil være lettere for deg å nå fram til den du har 

problemer med. 

Å bruke tredjeparter går også motsatt vei. Du vil kunne oppleve at om det for eksempel er 

slik at vertsforeldrene dine ønsker å ta noe opp med deg, som å rydde rommet, så kan du i 

stedet for å få beskjed fra vertsmoren din, få beskjed fra vertssøster/bror om at du må rydde 

rommet ditt. Det er viktig at man da ikke avfeier beskjeden, men tar den på alvor. En kinesisk 

vertsfamilie vil sjelden si ting direkte til utvekslingseleven sin ettersom de ikke er vant til en 

slik direkte konfrontasjon, og de vil til en viss grad forvente at du klarer å lese mellom linjene 

om du gjør noe som du ikke burde. 

Det er mange tema som kan være tabu å snakke om, dette kan avhenge av situasjon og fra 

person til person. Når du er i Kina må du være oppmerksom på de indirekte hintene som 

sendes gjennom kommunikasjonen. Hvis du snakker med noen og de plutselig skifter tema, 

eller ikke svarer på spørsmålet ditt, så kan det bety at det du forsøker å spørre om er 

tabubelagt, og at de derfor ikke ønsker å snakke om det. Ikke press på og tråkk i salaten i 

disse tilfellene, men vær med på temaskiftet.  

Det kinesiske språket, men også den kinesiske kommunikasjonen har en del 

selvmotsigelser, og det er man vant med å leve med som kineser. Dette må også en 

utvekslingselev vende seg til å leve med. Det er lov å lyge, spesielt for å redde ansikt for en 

selv eller andre. Videre bør du være forsiktig med å nekte når du har gjort noe feil, da er det 

som oftest best å innrømme og beklage, spesielt som utvekslingselev. Dette trenger ikke å 

gjelde for en voksen i konfrontasjon med yngre eller noen lavere i hierarkiet enn dem. 

 

Hvordan være høflig i Kina – noen småting å være oppmersom på 
 Ta alltid med en liten gave til vertskapet når du blir invitert, gjerne en liten suvenir fra 

Norge hvis du har noen 

 Om du får gaver skal du ikke åpne dem med en gang, vent en stund.  

 Om noen velger å gi deg noe med to hender skal du alltid ta imot med to hender. 

 Når du er forsynt med mat, la det være mat igjen på tallerkenen og drikke i glasset. 

Hvis ikke er det sannsynlig at de fyller på mer mat og drikke til deg.   

 Husk alltid at du må fylle på glasset til den ved siden av deg før du forsyner deg selv 



  

 Takk tydelig for maten, og ros kokken. 

 Hvis det er noe du ikke liker, så ikke nevn det. 

 Ikke uttrykk åpen kritikk som gjest. 

 Hvis det er noe du ikke kan/vil spise, så nevn allergi som grunn for å unngå å støte 

noen 

Hygiene 
Renslighet generelt i Kina, er svært annerledes fra Norge, det er mye som rengjøres på en 

ulik måte fra hva vi er vant med hjemme, og mye kan derfor oppleves som skittent ut fra 

norsk standard, selv om det ikke er det, sett med kinesiske øyne. Vær var på dette, og 

forsiktig med å vise tydelig om du føler noe er skittent.  

Det forventes ofte at man vasker sitt eget undertøy, dette gjelder spesielt jenter, men også i 

stor grad guttene. I kinesisk kultur blir svette ofte sett på som ubehagelig. Det er tabu å ha 

piercinger og å farge håret. 

Tilberedning og spising av mat, og generelle matvaner kan oppleves som uhygieniske for 

nordmenn, mens kinesere har et helt ukomplisert forhold til akkurat dette. 

Bosituasjon og familie 
I byene i Kina bor de fleste vanligvis i leilighet i høyblokker. Mange bor også i skjermede 

nabolag som er innmuret, med én inngangsport og portner. Familiene består som oftest av to 

foreldre og ett barn, men de fleste er tett knyttet til den nærmeste familie. Barna ser ofte på 

kusiner og fettere som søsken, og tilbringer en god del tid med hverandre i tidlig barnealder. 

Foreldrene er ofte beskyttende og omsorgsfulle, de føler mye ansvar for barna, inkludert 

utvekslingseleven, og kan lett bekymre seg. 

Vertssøsken kan gjerne oppleves som veldig barnslig, dette kommer av at man blir sett på 

og behandlet som barn mye lenger i Kina enn i Norge. Ungdommer anses som barn, og 

behandles deretter. Dette gjør at mange av ungdommene kan oppleves som umodne.  At 

man blir behandlet som barn lenger enn i Norge, gjør også at det forventes at ungdom 

respekterer, og ikke stiller spørsmål til, avgjørelser tatt av de voksne i familien. Det er 

foreldrene som bestemmer og tar avgjørelser på vegne av familien. Det er også viktig å vise 

stor respekt for eldre slektninger av familien. 

Som ungdom i en kinesisk kultur har man ofte få plikter, men det anbefales allikevel at man 

stiller opp og hjelper til i huset som best man kan.  Det anbefales at man tilbyr seg å lage 

norsk mat ved et par anledninger. Det er viktig å holde eget rom rent og ryddig, og å vise 

takknemlighet og at man verdsetter dem rundt seg.  Det kan være nyttig å være klar over at 

det er lite privatsfære i Kina, og det er normalt at hele familien tar del og blander seg i hvert 

enkelt familiemedlems liv og problemer. 

For enkelhets skyld vil vi dele en oversikt over hva det vil si å være barn i Norge i forhold til 

hva det vil si å være barn i Kina. Disse punktene kan være nyttige å ha i bakhodet som 

utvekslingselev til Kina ettersom man i stor grad vil behandles som barn på lik linje med 

andre kinesiske ungdommer. Dette kan til tider oppleves som utfordrende ettersom man i 

Norge er vant med å behandles mer som en voksen og å ha stor frihet, selvstendighet og 

medbestemmelse. 



  

Hva er å være barn – Norge vs. Kina 

I Norge I Kina 

Selvstendighet Avhengighet / støtte 

Ansvar Foreldre holder problemer unna 

Åpne konflikter Omsorg for barnet og slektninger 

«Oppvaskmøter», åpne samtaler Respekt og lojalitet ovenfor foreldre 

Rett til privatsfære  Takknemlighet 

Forventinger i skolegangen  Orientering etter foreldrenes forestilling 

Forventinger når man begynner på jobb Unngå konflikter siden man må bo sammen 

 Plikter og lydighet 

 Finansielle forpliktelser 

 Forventningspress 

 Ingen kjæreste-forhold mens man går på 
skolen 

 

Pakkeliste (idéer) 
 Personlig fotoalbum (med bilder av hus, familie, venner, omgivelsene du kommer fra) 

 Klær som kan være vanskelig å få kjøpt i Kina 

o Ta med varme, behagelige klær og varme vintersko (ullundertøy) 

 (Om vinteren kan det ofte bli kaldt, men det er ikke vanlig med 

varmeovner verken på skolen eller hjemme) 

o Jenter: det er vanskelig å få tak i følgende: 

 Sko fom str. 40 

 Bukser fom str 38 

 Bher større enn B-cup 

o Gutter: det er vanskelig å få tak i følgende: 

 Sko f.o.m. str 45, 

 Lange bukser kan det også være en utfordring å få tak i 

o Ta med penklær 

o Godt og solid undertøy 

 Gave til vertsfamilien 

o Musikk, oppskrifter etc fra Norge 

o Fotobok med bilder av hjemstedet ditt/regionen din 

o Informasjon om Norge, hjembyen/regionen din 

o Små presanger som evt kan gis når dere besøker slektninger/venner av 

vertsfamilien 

 Det kan også være nyttig å ha en lapp med kontaktinformasjon til vertsfamilien din, 

helst på kinesisk, som du kan ha med deg i lommeboken gjennom året 


