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Rotary Youth Exchange
PETS Haugesund, 9 . mars 2019 

Rolf Thingvold, Førde Rotaryklubb

Ansvarlig for ungdomsutvekslingen i D2250
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Rotary sine Ungdomsprogram:

1. Generell info om Rotary sin Ungdomsutveksling
2. Økonomi (kostnader for klubb og student)
3. Forventninger til student og mottagende klubber
4. Georgia stipendet
5. Roundtrips/ Summer Camps
6. RYLA
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ROTARYS FORMÅL:

Å ARBEIDE FOR INTERNASJONAL 
FRED OG FORSTÅELSE, 

GJENNOM VENNSKAP OVER LANDEGRENSER 
MELLOM MENNESKER FRA ALLE YRKER…

Ungdomsutvekslingen er et av våre flaggskip

Rotary’s motto: Å gagne andre
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Europe East Mediterranean Africa
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- My dream is for every 17-year old to become a Youth
Exchange Student. 

If we could achieve this, there would be no more wars.

Karl-Wilhelm Stenhammar, tidl. RI President

Fred som en rød tråd
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Dette er Amos fra Israel. 

De arr årlig en Camp for 15-23 åringer. 
Israelere, palestinere og arabere sammen.

Tema; Vennskap, toleranse og fred.

12-15 dager.

Rotary Youth Peace Camp
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De tre fra Distrikt 2250 som er reist ut nå

Birgit Braut

• fra Klepp

• Er i Florida, USA

Lars Silseth

• fra Stavanger

• Er i Canada

Maren H Roalkvam

• fra Klepp

• Er i Brasil

De tre fra Distrikt 2250 som er reist ut nå
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De som besøker oss i Distrikt 2250 nå
Maria fra Brasil
Er i Stavanger. 

Stavanger, Gandsfjord 
og Sola RK er vertskap

Samantha fra Canada
Er i Stavanger.

Sandnes Sør og 
Ålgård RK er vertskap

Zach fra Florida, USA
Er på Jæren.

Nærbø, Bryne og 
Klepp RK er vertskap

De tre som besøker oss i D 2250 nå
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Våre Ungdomsprogrammer

https://www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges
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Vår store utfordring
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Opplevelser - WinterCamp

Maria fra Mexico
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Opplevelser - Norgestur
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• Vi har et veldig godt «produkt»

• Lang erfaring – og en veldig god historikk

• Nettverk (vertsfamilier, rådgiver, klubb, distrikt)

• Trygghet både for student og foreldre

• Økonomi (vi er ikke en kommersiell org.)

• Stipendordninger

Hvorfor velge Rotary sin ungdomsutveksling?
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• Google

• Instagram

• Snapchat 

• Facebook

• Youtube

• Twitter

• Skoler (både Ungd. skoler og Videregående)

• PETS og Distriktskonferansen

• Utdanningsmesser

• Plakater og brosjyrer

Arenaer vi må være på
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Pliktig: Bør:

Tilskudd til lommepenger 
(Kr. 1000,- * 11 mnd.)

11.000,- Ungdomsbillett 4.000,-

Høstsamling ifm felles DK 4.000,- Gaver til jul og bursdag 1.000,-

Egen Distriktskonferanse 1.000,- Mobil ab. 3.000,-

Holmenkollweekend i mars 3.500,- 8.000,-

50% Språk- og kulturkurs 2.500,-

Diverse 5.000,- Frivillig;

Totalt 27.000,- Winter Camp 5.000,-

Tilskudd fra D-2250 - 5.000,- Norgestur 10.000,-

Totalt for klubb/ klubbene 22.000,-

Kostnader for din klubb (som vertskap)
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• At de lærer en ny kultur, og tar skolen på alvor

• At du forholder deg til Rotary’s regler (4 D’er)

– No Drinking, Drugs, Driving, Dating

• At du er motivert for oppholdet

– Ift Rotary’s intensjon og verdier

– landets kultur og levemåte 

– interessert i lære mest mulig 

• Ikke sitte så mye med mobil/ pc’n, eller ha for mye 
kontakt med hjemlandet, men i stedet delta i det 
som foregår der du er. Si ja til invitasjoner.

• Være til stede! 

Hva forventes av studenten?
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• Du skal holde foredrag i din vertsklubb (20 min.)

• Du deltar i vertsfamilien som et vanlig familiemedlem

• Du skal holde foredrag her i klubben etter hjemkomst

• At du er positiv og utadvendt og en god ambassadør for 
ditt hjemsted, for Rotary og for Norge

• Besøk fra Norge?

Hva forventes av studenten forts.?
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• Sørg for en varm velkomst på flyplassen☺

• Sett opp et års-hjul for aktiviteter

– Hva med å opprette en egen komité dette året?

• Del på oppgavene – og engasjer hele klubben

• Rådgiveren er studentens nærmeste gjennom året

– Studentens «advokat» og tilrettelegger (fortrolighet)

• CYEO (Club Youth Exchange Officer)

• Pri 1: Oppholdstillatelse - Bankkort - Mobil ab.

• Reiser på egen hånd krever skriftlig erklæring fra DYEO

• PS: Utvidet Politiattest kreves for (begge) foreldrene

Hva forventes av vertsfamiliene/ klubben?
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• Det er for kostbart for vår lille klubb

• Vi får ikke tak i vertsfamilier

• Vi får ikke tak i søkere

• Dårlig erfaring fra tidligere utvekslinger 

• Høy gjennomsnittsalder i vår klubb

• Inngår ikke i vår strategiske plan

• …

Innvendinger fra klubbene
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• Kostnader for klubb (ca. kr. 30.000,-)

– Gå sammen flere klubber evt.

– Nytt fra 2018-19; tilskudd på 5000,- fra distriktet pr student

• Hvordan skaffe vertsfamilier?

– Utfordre den familien som sender ut en ungdom

• Tidligere erfaringer?

– Erfaringer viser også at det er en berikelse for klubben

• Hva med fordelene ungdomsutvekslingen gir?

– Bruke det i rekrutteringsarbeidet?

Utfordringer - Hvordan snu disse innvendingene?
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Alt begynner med et positivt styrevedtak:

«Vår klubb (klubbene) skal gjennomføre 
ungdomsutveksling året 2020-2021»

Potensialet er stort:

Stryn, Åsane, Arna, Os, Stord, Karmøy Vest, 
Kopervik, Bryne/Nærbø/Klepp, Lund & Sokndal

Hvordan komme i gang?
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Georgia stipendet

• Program etablert av Rotarianerne i staten Georgia, USA.  

• Et 1-årig stipend til studenter mellom 18 og 25 år.

• Pr i dag få søkere fra Norge.

• Studere ved et college og universitet i staten Georgia USA.

• Et ledd i Rotary’s arbeid for internasjonal fred og forståelse.

• Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne 
verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø.

• Kontaktinfo:

– Mai-Lis Sjåstad

– E-post: mai-lis.sjastad@ntfk.no

– http://grsp.org/

mailto:advokatfirmaet@asmussen.no
http://grsp.org/
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Roundtrips/ Summer Camp

• Formål: Bli kjent med et lands kultur og levemåte

• Cirka 90 camper årlig i alle europeiske land samt 

Taiwan, India, USA, Canada og Brasil

• Varighet: 1-3 uker

• Aldersgruppe: 15-25  år

• Campkostnad fra 0 til 500 Euro, reisekostnad til/fra 
leiren, 1000 kr i gebyr til R, og deltager betaler dette selv

• Ingen kostnad for klubben

• Oversikt: http://rotaty.no

• Dette kan være neste generasjon Rotarianere ☺

http://rotaty.no/
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Hva er RYLA:

• RYLA er et lederseminar for unge ledere. 

• For unge som ønsker å videreutvikle deg selv og dine 
egenskaper som leder. 

• RYLA går over tre dager, med samtaler, praktiske 
oppgaver, debatter og refleksjon.

• «Solstrand-modellen» tilpasset denne aldersgruppen.

• Fjordslottet Hotell på Fotlandsvåg, Osterøy 15.-17. mars

• Mer info: www.rylavest.no/

http://www.rylavest.no/
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Hva er RYLA forts.:

• Ledes av Jøri Gytre Horverak, daglig leder og phd i 
psykologi fra Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS. 

• Flere mentorer er med underveis blant annet i 
paneldebatter og gruppesamtaler. 

• Kurset passer spesielt godt for deg dersom:

– Du ønsker å lære mer om ledelse.

– Du ønsker gode verktøy for å forstå deg selv og andre.

– Du vil dra nytte på andres erfaringer for å utvikle deg.

– Du vil bygge et konstruktivt nettverk av mennesker med ulik 
bakgrunn.
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RYLA Referanser:

Det var spennande å 
møte ambisiøse unge 
mennesker og 
diskutere med dei om 
kva dei såg som sine 
utfordringar for 
framtida. 
Paneldebatten var 
veldig god, og gav 
godt innsyn i kva 
filosofi dei frammøtte 
hadde.

Etter å ha vært med på 
RYLA, har jeg virkelig 
fått gnisten til å jobbe 
innen ledelse. Jeg har 

lært utrolig mye nyttig 
og spennende gjennom 

interessant teori, 
gruppeøvelser og 

utspørring av erfarne 
ledere. Flinke og 

inspirerende forelesere 
gjorde at kurset ble en 

stor opplevelse jeg ikke 
ville vært foruten.

RYLA er et seminar rettet mot 
unge voksne med 
lederambisjoner eller 
førstegangsledere. 
Foredragsholderne gikk igjennom 
et pensum med lettfattelige 
foredrag, praktiske øvelser og 
eksempler. Lederpanelet var 
utvilsomt mest givende for min 
del, der vi presenterte 
problemstillinger til mennesker 
med lang fartstid i leder roller i 
næringslivet. Det å utforme sin 
egen lederplattform over 3 dager 
hjalp meg med å sette fingeren på 
retningen jeg må jobbe videre på. 
Jeg satt igjen med en bedre 
forståelse av hvem jeg er, og 
anbefaler gjerne RYLA videre



TITLE  |  29

Kontakt info. Ungdomsutveksling i D-2250:

Ingunn Olsen Mossefin (PDG)

District Chair - DYEO D-2250 (fra 1.7. 2019)

Tlf. 934 41 830

Email: ingunn@odda.info

Rolf Thingvold

Tlf. 915 51 125

Email: rolf.thingvold@evry.com

mailto:ingunn@odda.info
mailto:rolf.thingvold@evry.com

