
Familiebriefing 1 – Team 20/21



Teamet i distrikt 1470 

DC- Karin Olsen

ADC-outbound Jette Rasmussen ADC-inbound Christian Søborg DPO Bodil Fogh Hansen



Økonomi



Økonomi

 Pris for et udvekslingsophold: 8.000 kr. som skal betales nu 
og 44.800 kr., som skal betales i foråret.

 Lommepenge varierer. De er til brug for køb af mad i skolen 
o.l. Nogle steder er det 100 USD pr. måned og andre steder 
er det betydeligt mindre.

 Normalt forbrug 1.000-1.500 kr. plus Rotary lommepenge pr. 
måned

 Emergency Fund

 Skoleuniform, skolebøger, ture og rundrejser

 Kreditkort - bankkonto



Lav dit eget budget

Tøj

Biograf, teater, koncerter

Frisør, hårprodukter, shampoo

Sport

Telefon

Mad/drikke uden med vennerne

Gaver

Rejser/rundtur



Prisen for et udvekslingsophold

Din Rotary klub sponserer med 25-30.000 kr.

Flybillet 17.000

Briefinger 13.000

Forsikring 7.800

Jakke, polo, flag, visitkort, pins 1.500

Administration 5.500

Thanksgiving, familiebriefing,
transport til briefing, 
sprogundervisning (inbound)

8.000

I alt 52.800



Kontakt



Profil på Facebook

• Godt profil billede af dig

• Lav altid ”bedsteforældre 
testen”

• Husk din værtsfamilie og 
værtsklub også er på 
Facebook

• Svar din værtsklub eller 
værtsfamilie

• Opret Facebook page



Kontakt med dem der hjemme

• Kontakt til familien

• Kontakt til venner

• Hvor meget tid skal man 
bruge på sociale medier?



Vi modtager kun E-mails

Alle e-mail skal besvares inden 24 timer. 
1. Counsellor i sponsorklub i Danmark inden du rejser
2. Counsellor i værtsklub når du er ude
3. Distrikt 1470 – kun hvis din counsellor ikke kan hjælpe

• Vi modtager kun E-mails
• Du skal besvare mails fra os inden 24 timer
• Du skal skrive dit YEP nr. og navn i emnefeltet
• E-mail skal sendes cc til dine forældre og din klubcounsellor



Hvad forventer vi af dig?



Indblik i Rotary



Do’s and Don’t’s

NO DRINKINGNO DRUGS

NO DRIVING 
NO DATING



6 Be’s

• Be First

• Be Curious

• Be Prepared

• Be Grateful

• Be of Service

• Be Here Now

Vær aktiv – tag initiative

Vær nysgerrig og spørgelysten – vis 

interesse

Vær bevidst om dit mål

Sig tak – vis glæde

Gør noget for andre

Vær nærværende



Guidelines fra dit værtsdistrikt 

• Lær medlemmerne i din Rotary klub at kende

• Lav en præsentation af dig selv

• Deltag aktivt i Rotary møderne

• Deltag aktivt i Rotary projekter

• Tag imod tilbud om deltagelse i Rotary ture

• Lav “My bucket list”

• Overhold Rotary regler og landets love

• Ingen besøg fra familie og venner



Kommunikation 

• Månedlig kommunikation med din danske 
counsellor/skype

• Begræns kommunikation med forældre og 
venner

– Opdater på Facebook/Blog 



Arbejde 

Du må ikke påtage dig 
lønnet arbejde

men………

du må meget gerne
hjælpe din 
værtsfamilie eller din
Rotary klub



Skolen

• Du rejser på et uddannelsesvisum og skal passe din skole

• Skab god dialog med dine lærer

• Lav dine lektier

• Bær skoleuniform

• Lær Sproget

• Tal med din skolevejleder om hvilke fag du kunne tænke dig



Få venner for livet!

• Opsøg selv kontakt til skolekammerater, dine 
værtssøskende og mindre til de andre 
udvekslingsstudenter

• Gå til holdsport og andre fritidsinteresser



Bedsteforældre - samtalen



1000 håndtryk på et år! 

• Vær åben

• Lær sproget

• Deltag aktivt i familien, skolen og Rotary 
Klubben

• Vær en god ambassadør for Rotary & Danmark



Hvad venter vi på?



Tidsplan

• Lande oplyses i februar 2020

• Familiebriefing 2 afholdes på HF-Centret Efterslægten 
København NV lørdag den 2. maj 2020

• Sprogundervisning

• Visum ansøgning når Guarantee Form er modtaget

• Afrejsebriefing i Bjerringbro den 4. juli 2020



GUARANTEE FORM



Hvad skal jeg have med i min kuffert?

• Køb ikke tøj hjemmefra, moden er 
formentlig en anden der hvor du 
kommer til

• Visum/pas/flybilletter skal være i din 
håndbagage

• Du pakker selv din kuffert

• Følg de vejledninger du får fra Rotary 
vedr. bagage uanset hvad flyselskaber 
skriver



Næste familiebriefing – 2. maj 2020

• Fordeling og placering
– Hvilke lande
– Dine landeønsker
– Tålmodighed med Guarantee Form

• Sikkerhed
– Er der en risiko
– Hvad kan der gøres for at eliminere den
– Hvad gør du, hvis du har behov for hjælp
– Protection Policy

• Visum
• Vaccination
• Forsikring
• Udrejse
• Hjemme igen


