
Ungdomsudveksling
Distrikt 1470

Familiebriefing 1



Distrikt team i 1470 

DC- Karin Olsen VDC-inbound Lene Knudtzon

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



Hvad koster det?

Du modtager

• Frokostpenge fra værtsklub

• Transport til- og fra skole

Du skal betale

• 43.000 + 8.000 kr. for din udveksling

• Plus yderligere forbrug



Yderligere forbrug



Kommunikation



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

Alle mails skal indeholde:
Emne: dit navn og YEP nr. 
E-mail skal sendes cc til dine forældre og din counsellor



Tidsplan

Landeønsker oplyses i februar 2019

Familiebriefing på K-Nord - Lyngby
• onsdag den 6. marts 2019 kl. 19 til 21
• onsdag den 15. maj 2019 kl. 19 til 21

Afrejsebriefing i Bjerringbro bliver formentlig fra fredag den 5. 
juli til søndag den 7. juli 2019

Afrejse til Australien / Indien - ultimo juli 2019

Afrejse til øvrige lande - august 2019



Indblik i Rotary



GUARANTEE FORM



VISUM
www.rotary-yep.net / visum

http://www.rotary-yep.net


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 

• Tag imod tilbud om deltagelse i Rotary ture

• Overhold Rotary regler og landets love

• Ingen besøg fra familie og venner

• Få kvittering for indbetaling af depositum



Kommunikation 

• Månedlig kommunikation med din danske 
counsellor/skype

• Begræns kommunikation med forældre og 
venner

– Opdater på Facebook/Blog 



Du må ikke arbejde! 



Skolen

• Du rejser på et uddannelsesvisum og skal passe din skole

• Skab god dialog med dine lærer

• Lav dine lektier

• Bær skoleuniform

• Lær Sproget



Bedsteforældre



Sponsor- & Værts Rotary Club

• Lær medlemmerne at kende

• Lav en præsentation af dig selv

• Deltag aktivt i Rotary møderne

• Deltag aktivt i Rotary projekter



1000 håndtryk på et år! 

• Vær åben

• Lær sproget

• Deltag aktivt i familien, skolen og Rotary 
Klubben

• Vær en god ambassadør for Rotary & Danmark


