
Vår ungdomsutveksling



FACEBOOK - INSTAGRAM - SNAPCHAT
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https://rye.rotary.no

https://rye.rotary.no/


STIPEND ØREMERKET 
«UTENFORSKAP»
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HVORFOR UNGDOMSUTVEKSLING?
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• Fordi det er en berikelse for klubben

• For å skape verdensborgere, personlig utvikling

• For å legge et grunnlag og skape fremtidige ledere

• For å fremme bedre forståelse og mer toleranse

• Fredsaspektet, et av Rotary sine 6 fokusområder 

• Ungdomsprogrammer, en av Rotary sine 5 avenyer

– vi sender årlig 9000 ungdommer på kryss og tvers av hele verden

• Tenk på de utenlandske studentene som får oppleve et skoleår i Norge ☺

• Hvorfor Rotary sin utveksling? Jo, pga Trygghet + Øk. svært gunstig

• Ungdomsutveksling = Klubbutvikling = Medlemsutvikling!



MEST AKTUELLE LAND *)
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- USA

- Canada

- Australia, New Zealand

- Brasil 

- Argentina

- Colombia

- Mexico

- Japan

- Taiwan

- Sør-Korea

- Tyskland

- Frankrike, Spania

- Belgia, Sveits, Italia 

Søker skal sette opp 3 alternative land, min. ett ikke-engelsk talende

*) listen er ikke uttømmende, 100+ land deltar i dette programmet

All info og link til søknad finner dere på https://rye.rotary.no

https://rye.rotary.no/


KOSTNADER FOR DIN KLUBB
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Pliktig: Bør:

Tilskudd til lommepenger 

(Kr. 1000,- * 12 mnd.)

12.000,-

Ungdomsbillett (buss) 4.000,-

Høstsamling ifm felles DK, høst 2022 *)    ca 2.500,- Mobil abonnement 3.000,-

Egen Distriktskonferanse, høst 2022 *)     ca 1.000,- 7.000,-

Holmenkollweekend, Oslo, mars 2023 *)  ca 2.000,-

50% av Språk- og kulturkurs, høst 2022 **) 2.500,- Frivillig;

Diverse (skolematr. / klær/ utstyr )    estimert 5.000,- Winter Camp, Nesbyen, febr. 2023 5.000,-

Totalt 25.000,- Norgestur, 10 dager i juni 2023 13.000,-

Tilskudd til klubben fra D-2250 ?

Totalt for klubben/ klubbene 25.000,-

*) reisekostnader       **) klubbens andel



FORVENTNINGER TIL STUDENTEN
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• At du er moden nok og motivert for oppholdet

- Etterlever Rotary sine verdier

- Lærer en ny kultur og et nytt språk

- Er interessert i å lære mest mulig 

- Primært 16 og 17 åringer (2. året på vidg.)

• At du tar skolen på alvor

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

– No Drinking, No Drugs, No Driving, No Dating

• Være til stede der du er! 

• Si ja til invitasjoner!



FORVENTNINGER TIL VERTSKLUBBEN
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• Sørg for en varm velkomst på flyplassen☺

• Sett opp et års-hjul for aktiviteter gjennom året

– Hva med å opprette en egen komité?

• Del på oppgavene – og engasjer hele klubben

• Rådgiveren er studentens nærmeste kontaktperson gjennom året

– er studentens «advokat» og tilrettelegger (fortrolighet)

• CYEO (Club Youth Exchange Officer)

• 3 vertsfamilier bør være klar ved ankomst sommeren 2022 (aug.)

• PS: Utvidet Politiattest kreves for begge vertsforeldre (+ 18 år)



HVORDAN KOMME I GANG?
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• Alt begynner med et (positivt) styrevedtak i din Rotaryklubb året før utreise.

• Beslutt dette nå snarest, og vi har fortsatt tid til planlegging og utplukking av 
student og vertsforeldre for skoleåret 2022-23, eller for senere år.

• Vi skal bistå dere klubbene, vertsforeldre/ foreldre og studentene hele veien



TIL SLUTT: OPPLEVELSER
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Vår norske studenter får oppleve mye!

De utenlandske studentene som besøker Norge 

opplever også mye:

- Learn a new culture

- Learn a new language

- Lifelong friendship

Rotary Nesbyen - Winter Camp 2019 - YouTube

Felles DK – Winter Camp – Holmenkoll weekend – Norgestur ++

https://www.youtube.com/watch?v=Mm3jHU8BlIw

