Månedsrapporter
Nedenstående er tænkt som lidt inspiration til hvad du kan skrive eller tale med din
danske counsellor om i jeres månedlige opfølgning.
I starten af dit ophold
Ø

Hvordan har din værtsfamilie taget imod dig?

Ø

Hvordan har Rotary klubben taget imod dig?

Ø

Har du fået en god dialog med din counsellor i dit ”nye” land?

Ø

Har du udfordringer med sproget?

Ø

Hvordan har det været, at skulle starte i skole i et fremmed land?

Ø

Hvad du fundet nogle, som du kan støtte dig til i skolen?

Når den første tid er gået i dit ”nye” land
Ø

Hvordan går det i skolen, har du nogle gode fag og kan du følge med i timerne?

Ø

Hvordan går det med sproget, hvad gør du for at forbedre dig, hjælper Rotary dig
og hvordan?

Ø

Hvordan går det i din Rotary klub, hvor ofte deltager du i Rotary møder?

Ø

Har du en god kontakt med din counsellor?

Ø

Hvad laver du sammen med din Rotary klub og gør de noget for dig?

Ø

Hvad laver du når du ikke er i skole?

Ø

Hvad laver du sammen med dine venner, sport og andet?

Ø

Har du fået venner, som du kunne tænke dig at holde kontakt til når du komme
hjem?

Ø

Hvordan har du det i din værtsfamilie, deltager du i familiens liv, foretager du dig
noget særligt med dem?

Ø

Hvad kunne du tænke dig at lave sammen med din værtsfamilie, hvis du måtte
bestemme?

Ø

Hvordan har det været at holde traditioner jul/nytår osv. langt væk hjemmefra?

Ø

Har din Rotary klub gjort noget for dig op til en dansk højtid?

Ø

Har du skiftet værtsfamilie og hvordan går det?

Ø

Har du oplevet noget interessant, som du gerne vil dele med din klub i Danmark?

Ø

Har du nogle forslag til hvordan din hverdag eventuelt kan komme til at virke
optimalt med hensyn til skole, værtsfamilie, Rotary klub, counsellor eller andet?

I slutningen af dit ophold
Ø

Hvad har gjort størst indtryk på dig under dit ophold?

Ø

Hvad kunne du tænke dig at gøre eller opleve inden du skal hjem?

Ø

Hvordan forbereder du dig til at komme hjem?

Ø

Har du gode forslag eller erfaringer til de studenter, som skal rejse ud efter dig?

Ø

Har du oplevet anderledes traditioner, som du kunne tænke dig at tage med hjem
til Danmark?

Ø

Hvad vil du være kendt for hos dine værtsfamilier, din skole, din Rotary klub og
hos dine venner, når du tager hjem til Danmark?

Ø

Har du talt med din/dine værtsfamilier om I skal holde kontakten og i givet fald
hvordan og hvor ofte?

Ø

Syntes du selv du har været en god ambassadør for Danmark og Rotary, begrund
dit svar?

Ø

Er du begyndt at tænke på, hvordan det bliver at være hjemme igen?

Ø

Hvad vil du bruge dine mange nye erfaringer til når du er hjemme igen?

Ø

Har du forberedt dig på, at der kan være omvendt kulturchok når du kommer
hjem?

Ø

Hvad forventer du af din familie når du kommer hjem?

Ø

Hvad forventer du af din counsellor og din sponsor klub i Danmark?

