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1. Lidt om ungdomsudveksling i Rotary 

1.1. Rotary i Danmark 

Der er 5 distrikter i Danmark, som tilsammen hvert år sender ca. 200 unge mennesker på 

ungdomsudvekslings og modtager et tilsvarende antal unge mennesker fra de lande vi 

udveksler med. 

 

1.2. Distriktet 

Alle Rotary klubber har et ungdomsudvalg, som blandt andet består af en klubcounsellor og 

en Protection Officer, som skal sørge for at ungdomsudvekslings-programmets 

sikkerhedsregler overholdes.  

 

Når en klub, ønsker at deltage i ungdomsudvekslingsprogrammet, udvælger klubben selv 

studenten. 

 

Klubben forpligter sig til at modtage en student fra udlandet i det år du er udsendt. Klubben 

er derfor sponsorklub for din udveksling og skal afholde de omkostninger, som er forbundet 

med at have en udvekslingsstudent fra et andet land i Danmark. Studenten behøver ikke 

komme fra det samme land, som du sendes til. 

 

Du er klubbens danske udvekslingsstudent og bør derfor have tæt kontakt til din 

sponsorklub. 

 

Din sponsorklub ligger i distrikt 1470. Distriktets guvernør har udpeget et mindre team, som 

har arbejder med programmet i mange år på distriktsplan. Dette team består af én distrikts 

counsellor og nogle assisterende distrikts counsellors. 

 

Distriktet har også en Distrikts Protection Officer, som blandt andet holder styr på, at vi får 

alle de sikkerhedserklæringer som programmet kræver. 

 

Distriktets opgave er, at sørge for at distriktet er godkendt til ungdomsudveksling af Rotary 

International og bistå klubberne med forskellige opgaver og afholde fælles briefinger og 

arrangementer, så du er klædt på til at komme på udveksling. 

 

Klubberne og distriktet arbejder tæt sammen omkring ungdomsudveksling. Alle arbejder 

frivilligt og bruger meget fritid på at sikre, at du får et helt fantastik år i udlandet. 

 

Vi forventer derfor, at du overholder vores regler og straks gør det vi beder dig om, det 

gælder også at overholde vores deadlines. Hvis du ikke har mulighed for at overholde en 

deadline, forventer vi, at du straks kontakter os og laver en aftale. Vi vil ikke bruge vores tid 

på at rykke. Hvis vi ikke har modtaget det materiale vi har bedt om til aftalt tid, komme du 

ikke på ungdomsudveksling. 

 

1.3. Kommunikation med distriktet 

I vores distrikt, sender vi omkring 35 unge mennesker på ungdomsudveksling hvert år og vi 

får henvendelser både fra dem som er på ungdomsudveksling, fra dem som har været på 

ungdomsudveksling og fra dem som skal på ungdomsudveksling. Da vi gerne vil give alle et 

hurtigt svar og en god oplevelse, er det nødvendigt med nogle kommunikationsregler i 

distriktet. 

 

 Du skal kun sende mails til rette vedkommende og ikke cc til andre i distriktet. Hvis vi 

vurdere, at en anden i distriktet skal orienteres, skal vi nok sørge for at formidle 

videre. 
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 Vi forventer at du altid først forsøger at finde svar på dine spørgsmål i vores 

vejledningen eller i de informationer du løbende modtager fra os, inden du kontakter 

os. 

 

 Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, skal du skrive til Assisterende distrikts 

counsellor Jette Rasmussen på adc-out1470@rotary-yep.net  

 

 Vi ønsker kun at modtage mails fra dig (din mailadresse) – men du skal altid sætte 

dine forældre og din klubcounsellor cc på dine mails, så er vi sikre på de er orienteret. 

 

 Du skal altid skrive dit YEP-nr. fra din ansøgning, dit navn og din sponsorklub i 

emnefeltet. 

 

 Du skal have din egen e-mailadresse, som du kan bruge over hele verden. f.eks. en 

hotmail eller gmail. Du må ikke bruge en familiemail. 

 

 Du må ikke skifte mailadresse, efter du har afleveret din ansøgning. 

 

 Vi besvare ikke henvendelser på Facebook 

 

 Vi sender beskeder om arrangementer og andre opdateringer ud via forskellige 

Facebook grupper, som vi beder dig og dine forældre være medlem af. 

 

 Hvis du ikke allerede har en profil på Facebook, skal du straks oprette en, det er et 

krav, at du har dit profilbillede på din Facebook profil.  

 

 Når du skal på udveksling med Rotary, skal du læse og besvare mails mindst én gang 

hver dag, vi sender ikke SMS. 

 

 Vi bestræber os på at svare dig indenfor 48 timer. 

 

 Vi ønsker ikke at blive kontaktet telefonisk med mindre vi har aftalt det, eller der er 

tale om en nødsituation. 

 

2. Forløb efter aflevering af ansøgning til distriktet  

Efter ansøgningsafleveringen, vil vores lande chairman fordele alle ansøgninger fra hele 

Danmark efter landevalgsønsker og efter hvor mange pladser Danmark har i de forskellige 

lande. 

 

Herefter bliver ansøgningerne sendt ud til de pågældende lande og du skal først forvente at 

få besked om hvor du kommer hen i løbet af februar måned. 

 

Du skal ikke henvende dig til din kommende værtsklub eller værtsfamilier før du har fået din 

Guarantee Form tilsendt, men du kan godt risikere, at de henvender sig til dig og så skal du 

naturligvis besvare deres henvendelse. 

 

3. Betaling  

Du/dine forældre vil modtage en opkrævning fra distriktet på 8.000 kr., som skal betales 

straks efter opkrævningen er modtaget. 

 

Din Rotary klub vil ligeledes modtage en opkrævning fra distriktet, som skal betales før du 

kan komme på udveksling. 

 

mailto:adc-out1470@rotary-yep.net
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I marts måned i året hvor du skal rejse, vil du/dine forældre modtage en opkrævning på din 

udveksling (pris i 2018 43.000 kr.). 

 

4. Forsikring & Visum  

4.1. Forsikring 

Du vil senere modtage materiale vedrørende forsikringsforhold. 

 

4.2. Visum 

Du kan først søge visum når du har fået din Guarantee Form retur fra din værtsklub, men 

forbered dig i god tid, så du er klar når du har Guarantee Form. Hvis du planlægger 

sommerferie med din familie, skal du være opmærksom på, at Guarantee Form ofte kommer 

sent og det kan tage noget tid at få visum. 

 

Oplysninger findes på http://www.rotary-yep.dk/da-dk/longtermexchange/foroutbound/visum.aspx 

 

Gå ind under det land, du skal til og læs mere om reglerne. 

 

5. Arrangementer i distriktet 

5.1. Briefinger og arrangementer for dig og dine forældre 

Da vi gerne vil sikre os, at du er klædt godt på, inden du foretager dine endelige landevalg, 

har vi en obligatorisk landevalgsdag, hvor de udenlandske studenter, som er i Danmark, vil 

præsentere deres lande. Du vil her kunne få et indblik i deres kultur, skole traditioner, 

madvaner osv. Vi opfordre til at du venter med aflevering af din ansøgning til du har deltaget 

på landevalgsdagen. 

 

Du skal ud og møde en anden kultur end den du kender fra Danmark og derfor vil vi sikre os, 

at du er ”klædt” godt på, så du får et spændende og godt ophold og bliver en god 

ambassadør for Danmark og Rotary. Distriktet afholder derfor tre familie briefinger i 

forbindelse med din udveksling, som du og dine forældre skal deltager i.  

 

Hvert år i forbindelse med familiebriefing 1, afholder vi Thanksgiving dinner på Nærum 

gymnasium. Det er et meget festligt arrangement, hvor blandt andet distriktets udenlandske 

studenter underholder. Du og dine forældre er automatisk tilmeldt dette arrangement uden 

ekstra betaling, der vil være mulighed for at tilmelde søskende eller andre mod betaling. 

Der vil også være en endelig afrejsebriefing i Bjerringbro, hvor du vil møde alle de andre 

udvekslingsstudenter fra hele Danmark. Denne briefing er obligatorisk, du kommer ikke ud at 

rejse, hvis du ikke deltager. Husk dette hvis du planlægger sommerferie med din familie. Din 

familie skal ikke deltage i denne briefing. 

 

Det er vigtigt du besøger din danske Rotary klub – både før og efter din udveksling- så 

medlemmerne i klubben ved hvem du er og således hvem de støtter på en 

ungdomsudveksling. 

 

5.2. Vigtige datoer 

Du og dine forældre bedes notere disse vigtige datoer allerede nu. I vil løbende modtage 

invitationer. 

 Landevalgsdag på K-Nord i Lyngby lørdag den 22. september 2018 

 Aflevering af endelig ansøgning på Hotel Scandic Front søndag den 28. oktober 

2018 

http://www.rotary-yep.dk/da-dk/longtermexchange/foroutbound/visum.aspx
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 Familiebriefing 1 og Thanksgiving på Nærum gymnasium onsdag den 21. 

november 2018 

 Familiebriefing 2 på K-Nord i Lyngby onsdag den 6. marts 2019 

 Familiebriefing 3 på K-Nord i Lyngby onsdag den 15. maj 2019 

 Udrejsebriefing i Bjerringbro bliver formentlig fra fredag den 5. juli til søndag den 

7. juli 2019 

 

Udrejsedato vil være forskelligt fra land til land, så vi kan ikke allerede nu sige hvornår du 

skal rejse, men de fleste rejser fra medio juli til medio august. 

 

5.3. Undervisning i programmet 

Efter familiebriefing 3, vil du og dine forældre blive bedt om at underskrive en erklæring, 

hvor I skriver under på, at I har modtaget undervisning i hele programmet og således er 

klædt godt på til din udveksling og i at være værtsfamilie. 

 

6. Gode råd 

Når du skriver til udlandet, så skriv Dear Mr / Mrs / Ms og så efternavn, man er ikke på 

fornavn før man får lov. Afslut altid en mail med Yours in Rotary eller best regards og så dit 

for- og efternavn. 


