Kræver det ikke meget arbejde?
Lidt i starten: 12-20 timer/måned

AFS tilbyder i Danmark

Senere: 4-6 timer/måned
Op til hjemrejse: 10-12 timer/måned

AFS skoleprogram
Varighed: 3 til 11 måneder. Følger et
fuldt eller et delvist skoleår I Danmark
Studerende er 15 –18 år.

AFS +18 program

Taler min udveksling studerende
engelsk eller dansk?
Langt de fleste taler godt engelsk.
Normal taler man engelsk den
først måned, derefter mere og
mere dansk, efter ca. 5-7 måneder
er den studerende fuldt dansk talende.

Varighed: 6 til 12 måneder. Oplever
Danmark med frivilligt arbejde eller
højskole ophold

Har du lyst til at få en international kultur i dit eget hjem og samtidig videregive en danske kultur
til et ungt menneske?
En udveklingsstudent i dit
hjem kan give oplevelser der
kan ændre din opfattelse af
egne og andres kultur

Hvad med ferie og familefester?
Du vælger selv, om den studerende skal med, ellers finder
AFS “pasning” hvis du har tidspunkter, hvor du skal noget andet.

Vi vil gerne udvikler aktive globale verdensborgere
sammen med dig

Hoved
organisation
AFS Interkultur Danmark
Nordre Fasanvej 111
2000 Frederiksberg

Hvad koster det?

Min familestruktur passer ikke!

Den udvekslingsstuderendes
egenbetaling dækker rejse,
transport, forsikring og uddannelse.

Jo, højest sandsynligt, disse familie
typer har haft udvekslingsstuderende
før dig.

Hvad får jeg ud af det?
Glæden ved at lære en ny kultur at
kende og lære dig om din egen. Hvor
meget hos dig følger uskrevne regler?
En ven for livet fra en anden kultur
Hvad skal der til?
Lysten og pladsen til at have et ung
“fremmed” menneske I hjemmet +
aktiv at tage kontakt til AFS

AFS Interkultur er en non-profit,
frivilligdrevet forening, som igennem en række udvekslingspro-

Ophold hos familen er ikke
dækket—det er derfor dig, der skal
dække mad i hjemmet, men ikke
nødvendigvis ude. Den studrende
deltager på lige vilkår med evt. egne
børn, i husholdningen, til arrangementer osv.
Omkostningerne ved at have en studerende svarer til at bespise en ekstra person, og afhængig af din
bopæl måske lidt kørsel.

Om AFS

grammer arbejder for at fremme
interkulturel forståelse og læring
på tværs af landegrænser.

AFS Historie

Hvilke familieregler gælder?
Din bolig—dine familie regler
Hvad kan det sammelignes med?
Det sammenlignes bedst med et efterskoleophold hos en privat familie

AFS Interkultur begyndte som
American Ambulance Field Service, et frivilligt ambulance korps
dannet i 1915.
AFS er omdannet fra en krigstid
humanitær hjælpe organisation
til en international udvekslings,
frivillig, og interkulturel organisation i vores tid!

Hvem skal jeg kontakte?
AFS i dit lokal område
Hør mere ved at kontakte:

AFS Aarhus +45 22 97 44 14 (Mariann)
AFS Silkeborg +45 76 43 45 84 (Helle)
AFS Herning +45 40 89 56 07 (Silje)

Hjælp hvis noget går galt?
AFS har en stor skriftlig guide, men
også kontakt personer klar til at hjælpe døgnet rundt. Du er ikke alene.

