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Udvekslingsopholdet starter (outbound)
• CC’s rolle:

• - CC er studentens ven! Især for inbound men også for outbound – hostklubbens CC er den nære 
ven

• - månedlig kontakt til studenten via skype eller mail

• - afrapportere til klubben om studenten/Rotary Norden? FB? 

• - kontakt til forældrene

• - sikre quarterly report til Rotary International fra studentens side – den bliver brugt i 
krisesituationer af Rotary International

• Studenten er klubbens student ☺ - ikke YEP teamets student ☺

• DC’s rolle:

• - Problemer under opholdet, der kræver distriktets ageren – og som ikke har kunnet løses af CC til 
student/CC i hostklubben



Klar Kommunikation

• Kommunikationskanaler - vigtigt:

• CC kommunikerer med studenten og dennes forældre i DK samt CC i 
host distriktet og evt. host familien og klubben i DK

• CC kommunikerer med DC – og især ved problemer men også gerne 
gode oplevelser til deling ☺

• DC kommunikerer med DC i host distriktet!

• Chairman kommunikerer med Chairman i host distriktet



Eksempler på problemer for DC

• - Rod i kommunikationen – CC til DC i host distriktet uden vores 
vidende 

• - ikke overholdelse af de 4 D’ere – en pige sendt hjem pga. bilkørsel

• - ikke screenet godt nok før udrejse – kunne ikke tilpasse sig – befandt 
sig dårligt og ville hjem efter et par måneder også klager over 
studenten – hvem har ret? 

• - klager over kun én værtsfamilie

• - meget forsinket sprogundervisning

• mm



Organisering af ungdomsprogrammet i 1470

• Uddelegering! – Et team på 5 personer står bag YEP – Bodil inbound, Jette 
outbound indtil ansøgning er afleveret – derefter Karin outbound – og DPO Frank 
og ny post i hvert distrikt: ambassadør – Poul Møller i 1470.

• Counsellor netværk i AG-grupper – brug hinanden! Udveksl tlf nr nu mm! Lave 
udflugter med de unge på tværs? Hjælpe nye CC’ere i gang…. Tips og tricks

• Tilsammen er vi mange – counsellors, POere og 5 fra YEP

• Hvad gør YEP og hvad gør counsellor og PO?

• YEP tager sig af det formelle og juridiske og hele administrationen af programmet 
med inbounds og outbounds og briefinger, markedsføring mv.

• ROTEX står for de sociale programmer med inbounds – det sjove og med 
jævnaldrende….

• ROTEX etableret i 1470 i 2019 – for de hjemvendte udvekslingsstudenter



Ambassadør rollen

• Faldende interesse for exchange-programmet/ukendskab? – 152 
studenter sendt ud fra DK i 19/20 mod tidligere 200 – på verdensplan 
tidligere 9000 studenter nu ca. 7500 studenter ….

• Vandt dog en pris i verden i 2019 for at være det land, der sender flest 
unge ud i forhold til antal indbyggere ☺!

• Markedsføring! Over for klubber og over for befolkningen

• Vores ambassadør Poul Møller fortæller om rollen og tankerne bag og 
planer ….


