Soft Landing
Camp er
inkluderet i alle
programmer!

Dit år på high
school-udveksling
For dig mellem 14-18 år
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Frankrig • La Réunion • Italien • Argentina • Japan

Indhold
Velkommen til Explorius! 

3.

Fordele ved et udvekslingsophold

4.

Støtte og forberedelse

5.

Vores udvekslingsprogrammer

6.

Livet hos en værtsfamilie

7.

Soft Landing Camp 

8.

Hvor vil du gerne gå i skole? 

9.

USA10.
Hvor i USA vil du gerne hen? 

11.

Se mere af USA

12.

Canada 

13.

Australien 

14.

New Zealand 

15.

Storbritannien 

16.

Irland 

17.

Tyskland og Italien

18.

Spanien og Argentina

19.

Frankrig og La Réunion 

20.

Japan 

2 1.

Udveksling – trin for trin og AiDucatius

22.

Elevinterviews 

23.

Finansiering, rabatter og stipendier

24.
25.

Ofte stillede spørgsmål

26.

Hvordan kommer jeg i gang 

27.

TR AV
N
E

EN

TR AV
2.

• GRE

E

EL

• GRE

Byd en elev velkommen i dit hjem

En mere miljøvenlig
udveksling
Os hos Explorius arbejder konstant
på at reducere vores bidrag til
kulstofudslip, og vi bestræber os på
at være bevidste om de beslutninger,
vi tager som virksomhed, lige fra
den kaffe vi drikker til de gadgets,
vi producerer. Vi har klimakompenseret vores flyvninger i
mange år ved at plante træer, vi ser
det som en selvfølge at acceptere
vegetarer til vores programmer og
fra dette år kan vi med glæde tilbyde
Green Travel – muligheden for at
rejse med tog til vores europæiske
destinationer! Vær med på vores rejse
mod en mere miljøvenlig udveksling.

Din fremtid starter her!
Et udvekslingsår på high
school – hvad betyder
det?
Som udvekslingsstudent studerer
du på en lokal skole i udlandet for
et eller to semestre. Du bor hos
en værtsfamilie, går på en skole i
nærområdet og bliver en del af en
ny kultur. Alt dette imens du bliver
flydende i et nyt sprog og møder
mennesker fra hele verden.
Det er en investering, som du kan
gøre brug af resten af dit liv. Du vil
ikke kun blive mere selvstændig,
selvsikker og åbensindet, du vil også
få unikke minder og en viden, som
vil give dig en væsentlig fordel i din
fremtidige karriere og studieliv.

Explorius – din high
school-ekspert!
Ingen forbereder dig bedre
end os hos Explorius. Vi er en
udvekslingsorganisation, som kun
har fokus på high school-ophold, så
vi er high school-eksperter. Vi ved,
hvad det kræver for at kunne tilbyde
den oplevelse, vores elever drømmer
om og er stolte af at have de mest
tilfredse udvekslingsstudenter og
forældre i branchen.
En af de faktorer, som er med til at
skabe tilfredshed er, at vi ikke ser det
som en styrke at acceptere et stort

antal elever. Lige modsat ser vi det
nemlig som en styrke at have færre
elever. På den måde ved vi, at vi kan
leve op til vores løfter. Vi tager os tid til
at lære dig at kende, vide hvem du er,
når du ringer, såvel som at lytte til dine
drømme og realisere dem. Vi er den
personlige udvekslingsorganisation
med dig i fokus.

Ét Globalt Team!

på markedet for international
uddannelse. Educatius Group
arrangerer high school-udveksling
over hele verden for elever i 60+ lande.
Sammen er vi Ét Globalt Team som
sikrer, at vores udvekslingsstudenter
får den bedste, sikreste og
mest givende udlandsoplevelse
overhovedet. Vores team står til din
rådighed uanset, hvornår du har brug
for os, hvor end du befinder dig, både
lokalt og globalt.

Explorius er stolte af at være en
del af Educatius Group, som er en
førende og stabil global organisation

Velkommen til Explorius og
Educatius Group – vi glæder
os til at lære dig at kende!

Hvorfor skal du vælge Explorius
• 96% af vores udvekslingselever og forældre vil anbefale Explorius (2019)
• High School eksperter – vi har udelukkende fokus på high schoolprogrammer, hvilket har gjort os til eksperter på området
• Personlig service – du får din egen kontaktperson og støtte 24/7
• Din egen mentor – du får mulighed for at knytte kontakt til en af
vores tidligere udvekslingsstudenter, for at få et bedre indblik i high
school-livet i udlandet
• Erfaring – vi har mange års erfaring på området – både på
professionelt og personligt niveau
• Den bedste forberedelse – vi arrangerer flere forskellige Get Ready
møder og Soft Landing Camp på alle vores destinationer (se s. 8)
• Bæredygtigt fokus – Bæredygtighed er noget, der går igen i hele
vores foretagende – fra at klimakompensere vores flyvninger ved at
plante træer, til den kaffe vi drikker (se s. 2)
• AiDucatius – når du studerer med os, bidrager du til et barns
uddannelse i Gambia (se s. 22)
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Fordele ved et udvekslingsophold
Hvad betyder det at rejse
på et udvekslingsophold?
At rejse på et udvekslingsophold
betyder, at du tager en pause fra
din skolegang hjemme i Danmark
og i stedet går på en high school i
udlandet for et eller to semestre.
Som udvekslingsstudent vil du
enten bo hos en værtsfamilie eller
studere på en boarding skole, hvor
du bor på skolens campus. Du
deltager i timerne ligesom en hver
anden teenager, og du får mulighed
for at vælge nogle nye og sjove fag.

Hvorfor skal jeg tage på
udveksling?
At tage på et udvekslingsophold er
en enestående once-in-a-lifetime
mulighed, som ikke kun er sjov og
udviklende; det vil også give dig
fordele i dit fremtidige studieliv og
karriere.
Du vil få chancen for at deltage i
eventyr, som dine klassekammerater
hjemme i Danmark kun kan
drømme om.
4.

En ny kultur og livsstil

Nye venner for livet

At bo sammen med en værtsfamilie
giver dig chancen for at opleve
deres hverdag og familieaktiviteter.
For mange af vores elever bliver
værtsfamilien en ekstra familie og et
livslangt bekendtskab.

Hvis der er én ting, som
alle udvekslingsskoler og
udvekslingsdestinationer har
tilfælles, er det alle de venlige og
imødekommende mennesker,
du vil møde. At tage på et
udvekslingsophold giver dig
chancen for at opbygge venskaber
med mennesker fra hele verden,
som vil vare for evigt.

At bo på en campus giver dig
trygheden af altid at have mennesker
omkring dig, som kan støtte og
hjælpe. Du vil få stærke og langvarige
relationer med andre på din alder.
Uanset om du bor med en
værtsfamilie eller på en campus, vil
du opleve stor forskel mellem de
mennesker, du møder. Du vil lære nye
kulturer og nye levemåder at kende.

Bliv flydende i et nyt
sprog
En af de største fordele ved at rejse
på et udvekslingsophold er, at du
bliver flydende i et nyt sprog. At
være flydende i et andet sprog, at
have et stort ordforråd og at have
udtalen i orden, vil give dig en klar
fordel i din fremtidige karriere.

Kendte byer og nye
oplevelser
På mange af vores
udvekslingsdestinationer kan du
vælge område, stat, by eller provins.
Imens du bor og studerer der, vil du
opleve dit nye hjem som en lokal. Du
vil også have mulighed for at besøge
andre byer og lokationer tæt på
området, hvor du bor.
I vores store udvalg af destinationer
vil du finde områder med
solbeskinnede strande, smuk
natur, god mad og magiske
vinterlandskaber.

Alt dette er
inkluderet
Ingen forbereder dig bedre end
Explorius! Alt dette er inkluderet
i vores programpris:

For at du bliver forberedt på den
allerbedste måde, arrangerer vi to
valgfrie møder og ét obligatorisk
afrejsemøde, også kaldet Get Ready
og Pre-Departure møder, samt en
Soft Landing Camp.

Kollegaer over hele
verden
En stor fordel ved at vælge at rejse

Til Get Ready møderne taler vi om
livet hos en værtsfamilie og på
high school, kulturelle forskelle og
brugen af sociale medier, samt
mange andre relevante emner. Du
vil møde både vores personale såvel
som tidligere udvekslingselever,
som er kommet tilbage fra deres
udvekslingsophold. De vil fortælle
om deres erfaringer, give nogle gode
råd og besvare dine spørgsmål.

• GRE

Vi arrangerer udvekslingsophold
baseret på eleverne og deres
drømme. Vi bruger meget tid på
præcist at finde ud af, hvilke ønsker
og behov vores elever har - både
før, under og efter deres udveksling.
Vi gør en stor indsats for at
imødekomme dem på bedst mulig
vis. Vores store udvalg af skoler og
værtsfamilier giver os mulighed for at
tilbyde det perfekte ophold for dig.
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Forberedende møder
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Vores idé

EL

At tage på et udvekslingsophold
er en stor beslutning, som påvirker
hele familien. Det, at vi har været
en førende del af international
uddannelse siden 2002, giver os
unik viden og erfaring. Vi fokuserer
på kvalitet, personlig service samt
sikkerhed og vil gøre dit år i udlandet
så sjovt og lærerigt som muligt.

på udveksling med os er, at du
altid har mennesker tæt på, hvis
du har brug for hjælp eller har
spørgsmål. Vi har et fantastisk team
over hele verden, som vil byde dig
velkommen, når du ankommer til
dit værtsland. Udvekslingseleverne
får en lokal kontaktperson tæt på
elevens hjem i værtslandet, såvel
som en personlig kontaktperson i
Danmark og telefonservice 24/7.

TR AV

Hvorfor vælge os?

EN

Støtte og forberedelse

• Skolegang/undervisning
• Tur/retur flybilletter fra
København til dit værtsland
• Placering i en nøje udvalgt
værtsfamilie (med undtagelse
af Boarding School)
• Forberedende og informative
møder i dit hjemland
• Velkomst af personale eller
værtsfamilie ved ankomst til
værtslandets lufthavn
• Velkomstmøde i dit værtsland
• Personlig support før og under
dit ophold
• Din egen mentor – en tidligere
udvekslingsstudent som deler
egne erfaringer med dig
• 24/7 service – i både Danmark
såvel som i værtslandet
• Assistance og vejledning til
visum og skoleansøgning
• Lokal kontaktperson hos
Explorius i Danmark
• Lokal kontaktperson i dit
værtsland
• Soft Landing Camp på alle
destinationer
• Explorius diplom efter fuldført
udvekslingsophold
• Reunion med andre
udvekslingsstudenter i
Danmark

Vi ønsker, at vores udvekslingselever
starter deres eventyr på bedst
mulig vis, og derfor er vores meget
værdsatte Soft Landing Camp
inkluderet i programprisen på alle
destinationer. Du kan læse mere om
vores Soft Landing Camp på side 8.

5.

eller er en ekstra dygtig elev, har vi
den rette skole for dig. Hvis du ønsker
at dyrke en specifik sportsgren eller
spille et instrument, synge eller
danse – vi har massevis af boarding
skoler, som passer til lige netop dig.
Vi tilbyder programmet i USA,
Canada, New Zealand, Storbritannien,
Irland, Italien og Frankrig.

Kombi High School
Med vores Kombi-program får du
en unik mulighed for at tilbringe dit
udvekslingsår i ikke kun ét, men to
forskellige lande!

“Internationale arbejdsgivere
og universiteter lægger
i dag vægt på, at du har
gode engelskkundskaber
og derfor har jeg haft en
fordel ved at have været
udvekslingsstudent i USA.”

Vælg at tilbringe din udveksling i
USA og Australien, New Zealand
eller Canada, Australien og New
Zealand eller to af de europæiske
lande Storbritannien, Irland, Spanien,
Frankrig, Italien og Tyskland.

Christopher, Boarding School, USA

Sommer High School

Udvekslingsprogrammer
Hos Explorius er vi stolte af at
kunne tilbyde en lang række af
udvekslingsprogrammer. Læs mere
om de forskellige programmer og
se, hvilket der passer bedst til dine
ønsker!

Classic High School
Classic High School er vores mest
populære program, hvor du får en
ægte udvekslingsoplevelse et eller
andet sted i dit valgte land. Du vil
blive placeret hos en nøje udvalgt
værtsfamilie og går på en high
school i nærområdet.
I USA, Australien, Storbritannien,
Irland, Frankrig, Tyskland, Italien og
Spanien får du mulighed for at tilføje
et områdeønske, hvor du kan vælge
mellem en række af byer, stater og
regioner, som du kan studere i, mod
et tillæg i prisen.
6.

Select High School
Select High School er programmet for
dig, som gerne vil vælge en specifik
skole og/eller område. Måske vil du
gerne studere på en high school i de
populære byer såsom Los Angeles,
Boston, Paris eller London, tage nogle
specifikke fag eller studere på en
skole med en sportsprofil. Med Select
High School er dette muligt!
Vi tilbyder dette program i USA,
Canada, Australien, New Zealand,
Storbritannien, Irland, Frankrig,
Italien og Spanien.

Boarding School
På vores Boarding Schoolprogram studerer og bor du på
skolens campus i stedet for hos en
værtsfamilie, som du gør på alle vores
andre programmer. Uanset om du er
en god elev, har brug for ekstra hjælp

Programmet er for dig, som er
interesseret i at prøve high schoollivet i udlandet for en kortere periode,
i stedet for et helt akademisk år eller
semester. Det får du mulighed for
med vores Sommer High Schoolprogram i USA og Australien. Oplev
hvordan det er at studere på en
boarding school i “The Sunshine
State” Florida eller tilmeld dig et
6-8-ugers program, hvor du bor hos
en værtsfamilie og studerer sammen
med australske teenagere, ligesom
en almindelig udvekslingsstudent.
Med dette program får du den
sjoveste og mest inspirerende
sommerferie nogensinde!

“Tænk at jeg snart skal se
et nyt kontinent, møde nye
mennesker og gå sommeren i
Sydney i møde! At forlade USA
nu, er at forlade det på toppen.
Jeg vil aldrig få en chance for
at bo i Australien eller USA på
denne måde igen.”
Disa, Combo High School,
USA and Australia

Nøje udvalgte
værtsfamilier!

Livet hos en værtsfamilie
Din værtsfamilie er en stor og vigtig
del af dit udvekslingsår. Det er dem,
som åbner deres hjem for dig og
dem, som giver dig en indsigt i den
nye kultur og i deres kultur.
Mange af vores tidligere elever
er stadig i kontakt med deres
værtsfamilier - mange år efter deres
udveksling! Det kan virkelig blive en
ekstra familie, som du kan besøge
mange gange i fremtiden, og måske
endda også invitere på besøg i
Danmark.

Den bedste måde at blive
en del af værtslandet på
At bo hos en værtsfamilie er virkelig
den bedste måde at blive en del

af kulturen i dit nye land på. Du vil
smage lokale retter, tale dit nye sprog
hver dag og deltage i arrangementer
og festligheder, som er en selvfølge i
den pågældende kultur. Ikke mindst
vil du også have nogen, som passer på
og støtter dig langt væk hjemmefra,
som er du deres eget barn.

Nøje udvalgte
værtsfamilier
Vi gør en stor indsats for at finde de
bedste værtsfamilier. Værtsfamilier
som er engagerede, åbne og trygge.
Alle vores familier gennemgår en
grundig ansøgningsproces, hvor
vores personale i værtslandet
foretager et hjemmebesøg,
indsamler referencer og interviewer

“Det tog ikke lang tid, før jeg så
mine to små værtssøstre komme
løbende gennem lufthavnen og
de kastede sig begge om mig.
Der var jeg, i en lufthavn i et
fremmed land og krammede
folk, som jeg aldrig havde mødt
før. Og jeg har aldrig følt mig så
hjemme, som jeg gjorde dér.”
Hanna, Oklahoma, USA

alle familiemedlemmer, for at finde
ud af, om de lever op til vores krav.
Baseret på vores erfaring ved vi, at det
ikke betyder så meget, hvilken by du
bor i, men mere i hvilket hjem, for at få
succes under dit udvekslingsår. Derfor
gør vi altid vores allerbedste for at
finde de bedst mulige værtsfamilier til
vores udvekslingsstudenter.

Gå ind på explorius.dk/host-family for mere information omkring hvordan vi udvælger vores værtsfamilier

7.

“Soft Landing Camp var
virkelig en af de sjoveste ting,
jeg nogensinde har oplevet.
Sightseeing, shopping og
meget mere stod på skemaet”
Maria, om Soft Landing Camp
i New York

Soft Landing Camp
Hos Explorius ønsker vi, at vores
udvekslingsstudenter får den bedst
mulige start på deres eventyr. Derfor
er vores meget populære Soft
Landing Camp inkluderet i prisen på
alle vores programmer! *

Workshops, sightseeing
og sjov
På Soft Landing Camp får du
din første introduktion til dit nye
land. Workshops, seminarer og
sightseeing bliver arrangeret for, at
du kan blive så godt forberedt som
overhovedet muligt.
Campen er virkelig et højdepunkt
og en perfekt start på dit
semester eller år i udlandet. Du
får mødt vores engagerede og
erfarne personale, som vil sørge
for, at du får den allerbedste
forberedelse og introduktion til dit
udvekslingseventyr.

*Med undtagelse af Sommer High School

8.

Den bedste
start på dit
udvekslingsår!

Lær andre udvekslingsstudenter at kende

Hvor afholdes din
Soft Landing Camp?

På Soft Landing Camp vil du også
lære andre udvekslingsstudenter at
kende, fra både Danmark og andre
lande. De ser frem til det samme
eventyr som dig og ved alt om, hvor
nervøs men også spændt, du er.

USA: New York
Canada: Vancouver eller New York
Australien: Sydney
New Zealand: Auckland
Storbritannien: London
Irland: Dublin
Tyskland: Mannheim
Italien: Milano
Spanien: Barcelona eller Madrid
Frankrig: Paris
Réunion: St. Denis
Argentina: Córdoba
Japan: Tokyo

Mange af vores udvekslingsstudenter holder kontakten med
deres venner fra Soft Landing
Campen under resten af deres
udveksling. Det er altid godt at have
venner, som er i den præcis samme
situation, som du selv er!

“Gud, hvor var det en sjov og
fantastisk tid, jeg havde. Jeg har
mødt så mange vidunderlige
mennesker, som var sjove og
glade.”
Elin, om Soft Landing Camp
i Barcelona

USA

10.

Canada

13.

Select
Boarding
Kombi

Classic
Select
Boarding
Kombi
Sommer

Australien

14.

Classic
Select
Kombi
Sommer

New Zealand

Hvor vil du
gerne gå i skole?

15.

Classic
Select
Boarding
Kombi

Vil du gerne forbedre dit spansk i Spanien eller Argentina, opleve den sjove
high school-spirit i USA eller udforske fantastiske Japan? Valget er dit!
Læs mere om destinationerne, vi tilbyder på s. 10-21.

Storbritannien 

16.

Classic
Select
Boarding
Kombi

Italien 

Classic
Boarding
Kombi

17.

Classic
Select
Boarding
Kombi

18.

Classic
Select
Boarding
Kombi

Frankrig 

Irland

Spanien 

La Réunion 
Classic

18.

Classic
Kombi

19.

Classic
Kombi

20.

Tyskland 

Argentina

19.

Classic

20.

Japan
Classic

21.

Efter 2 uger på stedet kan jeg
sige: JEG ELSKER DET HER STED!
Det føles som om jeg allerede har
været her i 2 måneder, mens det
også føles som 2 dage… Jeg vil
aldrig væk!”
Axel, Boarding School, Californien

USA
USA er vores mest populære high school-destination og har været det i mange
år. Vi er ikke overraskede over hvorfor – landet har det hele! Ikke mindst har
landet en enestående high school-spirit, som virkelig bare skal opleves.

High school i USA
Uanset hvor i USA du studerer, vil du helt sikkert komme til at opleve den
klassiske high school-spirit, som amerikanske high schools er kendt for.
Du vil genkende mange elementer her fra de forskellige high school-film.
Det store engagement i klubberne, prom og homecoming, såvel som Friday
night football er alle et sandt fænomen, som bare skal opleves.
Men high school betyder selvfølgelig også studier! Som udvekslingsstudent
får du mulighed for at vælge mellem et bredt udvalg af fag. Udover at
have de obligatoriske fag, såsom matematik og engelsk, anbefaler vi, at du
tilmelder dig nogle fag, som ikke er så almindelige i dit hjemland. Det kan
være American history, legal eller public speaking for eksempel.

En fritid – på high school!
Afhængigt af hvilken af de 50 stater i USA du bor i, vil din fritid givetvis se
anderledes ud, end du er vant til. Hvad stort set alle vores udvekslingsstudenter
har tilfælles er, at en stor del af deres fritid faktisk finder sted på skolen.
En typisk amerikansk high school tilbyder mange klubber og sportsgrene,
som deres elever kan engagere sig i. Benyt muligheden for at udøve din
favoritsport under din udveksling i landet eller prøv noget helt nyt!
10.

Læs vores elevers blogs på explorius.dk/blogs/usa

Om USA
Alder: 15 –18,5 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: slut-juli frem til startseptember
Sprogkrav: Grundlæggende
engelskkundskaber
Områdevalg: Ja, se s. 10
Soft Landing Camp: New York
Rejser: Ja (ekstra tillæg), se s.12
Programmer: Classic High School,
Kombi High School, Select High
School, Boarding School, Sommer
High School, se s. 6

Academic Challenge
– top 10 %
Søger du en akademisk udfordring
under dit ophold i udlandet? Med
vores Academic Challenge mulighed,
vil du blive garanteret at gå på en
high school som er blandt de 10%
bedste skoler i USA!

Vælg hvor i USA
du gerne vil studere
Din udveksling – dit valg!
Hos Explorius får du en unik mulighed for at vælge hvor i USA, du gerne
vil tilbringe dit high school-år. Når du ansøger til vores mest populære
program, Classic High School, kan du tilvælge region, by eller statsønske.
Hvor ser du dig selv studere? I de solrige stater Florida, Arizona eller
Hawaii, blandt smuk natur i en af USA’s Mountain States eller måske i
storbylivet i Seattle, Portland eller Atlanta?
Du vil få dit områdeønske godkendt, så længe vi har pladser tilbage på
dit specifikke valg og at særlige krav, med hensyn til blandt andet dine
karakterer, er opfyldt. Så sørg for at få sikret din plads og ansøg hurtigst
muligt – først til mølle gælder!

“High school-spirit er virkelig
stort her. Der sker så mange
sjove ting i skolen og du kan
snakke med alle. Det er sejt at
være en del af det og opleve det!”

Valg af by

Gry, Classic High School, Ohio

Hvis du ikke er sikker på hvilken by, du gerne vil studere i, men ved at du
gerne vil studere i eller tæt på en by med mindst 50.000 indbyggere, kan du
tilføje City Choice til din ansøgning!

“Jeg bor i Californien og må
indrømme at jeg har noget
ekstra ”luksus”, da jeg kan tage
til LA, San Fransisco eller Santa
Monica bare for en dag”

Regioner du kan vælge

Lisa, Classic High School, California

Central Region • East Region • Great Lakes • Mountain States
North East • Pacific Coast • South East • South West • West Region

Washington
Montana

North Dakota

Minnesota

New Hampshire
Vermont

Oregon
Wisconsin

Idaho
Wyoming

South Dakota
Nebraska

Nevada
Utah

Kansas

Missouri

California
Arizona

New Mexico

Oklahoma

Arkansas

Indiana Ohio

Kentucky
Tennessee

Alabama
Texas

Pennsylvania

West
Virginia
Virginia

New Jersey
Delaware
Maryland

North
Carolina
South
Carolina

Georgia

Louisiana

Florida
Mississippi

Alaska

Massachusetts
Rhode Island
Connecticut

Iowa
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Områdevalg!
Begrænset antal
pladser –
ansøg i dag!

Hawaii

Se explorius.dk/USA/area-choice for mere information omkring de forskellige områdevalg.
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“Hvis du får chancen for at tage
til Hawaii, GO, GO, GO er alt jeg
har at sige. Det har været den
bedste uge af mit udvekslingsår
indtil videre!”
Patricia, om Hawaii turen

Se mere af USA
Et år på udveksling er mere end
high school og studier. Det er
en vidunderlig mulighed for at
se mere af USA og lære andre
udvekslingsstudenter at kende, fra
både Danmark og andre lande, på
sjove ture og udflugter.

Hawaiianske vand. Vi slapper også
af på de fantastiske strande, oplever
byen Honolulu og hiker på det
vulkanske bjerg Diamond Head,
hvor vi kan tage fantastiske billeder
af udsigten.

Oplev Hawaii

Det er en enestående tropisk
paradisisk ø og turen er en oplevelse
for livet.

Har du nogensinde drømt om at tage
til Hawaii? Nu har du chancen!

Det bedste af vesten

I løbet af seks dage nyder vi livet på
smukke Oahu, den tredje største
Hawaiianske ø. I Oahu finder du
hovedstaden Honolulu, som byder på
enestående muligheder for snorkling,
såvel som hvide sandstrande.
Derudover er der også meget venlige
lokale, velsmagende mad og smukke
palmer over det hele.
Vi tager på en guidet tur på Pearl
Harbour, lærer mere om den
Polynesiske kultur og snorkler
blandt farverige fisk i det krystalklare
12.

Opdag det bedste af vestkysten
på denne fantastiske tur igennem
Arizona, Nevada og Californien.
I løbet af 14 dage får du muligheden
for at opleve et eventyr fyldt med
kultur, venskaber og sjov. Dygtige
guider vil blandt andet tage dig med
til Alcatraz i San Francisco, Universal
Studios i Los Angeles, en limousinetur
igennem det kendte The Strip i Las
Vegas og vise dig det allerbedste af de
kendte byer, som du besøger.

Den ultimative tur til
østkysten
Den amerikanske østkyst er en kyst
fyldt med kontraster - og det samme
er turen! På denne fantastiske
14-dages tur vil du opleve alt fra
Niagara Falls ved den canadiske
grænse, storbylivet i New York City og
Philadelphia, historiske Washington,
D.C. og de vidunderlige strande i det
sydlige Amerika, nemlig Florida og
South Carolina.

Flere ture i USA
Californien eventyr
Besøg Los Angeles & San
Francisco – 8 dage
New York til Washington, D.C.
Besøg NYC, Philadelphia &
Washington, D.C. – 8 dage
New York – Julespecial
Besøg NYC i december – 5 dage

“Jeg er lige kommet tilbage fra
mit udvekslingsår i Canada og
kan uden tvivl sige, at det er det
bedste jeg har gjort. De sidste
10 måneder af mit liv har bestået
af 100% glæde! ”
Linnéa, Select High School,
British Columbia

Canada

Kombi! Studér
i Canada og
USA

Hvad med at tilbringe din high school-udveksling i et tosproget land,
som tilbyder et af verdens bedste skolesystemer, enestående natur og
verdensklasse ski-muligheder?

High school i Canada
Når du vælger Canada som din udvekslingsdestination, vil du kunne vælge
byen og skolen, som du gerne vil studere på. Vi samarbejder med en lang
række skoler over hele landet i populære byer som Vancouver, Toronto og
Montréal. Der er helt sikkert en skole, som passer perfekt til dine ønsker.
De canadiske skoler er kendt for deres fremragende omdømme og
pædagogiske undervisning. Når du studerer der, vil du få mulighed for at
sammensætte det perfekte skema for netop dig. Uanset om du vil studere
bestemte fag, blive flydende i både engelsk og fransk eller studere på en
skole med en sportsprofil, er det muligt. Det er helt op til dig!

Om Canada
Alder: 14–18 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: februar eller september
Sprogkrav: Grundlæggende
engelskkundskaber, nogle skoler
kræver franskkundskaber
Områdevalg: Ja, du vælger den
skole, du gerne vil gå på
Soft Landing Camp: Ja, i Vancouver
eller New York
Rejser: Ja, hvert skoledistrikt har
deres eget aktivitets- og
udflugtsskema.
Programmer: Kombi High School,
Select High School, Boarding
School se s. 6

Natur, ski og sne
Grundet de optimale vejr- og naturbetingelser, er hockey, ski og snowboarding
populære sportsgrene over hele Canada. Du behøver ikke at være en stor
sportsfan for at kunne nyde livet her, men det skader helt sikkert ikke, hvis
du godt kan lide at tilbringe tid i naturen. For natur er der nok af og ikke
hvilken som helst natur. Canada er et af verdens smukkeste lande, som byder
på Rocky Mountains, verdenskendte nationalparker såsom Banff og Jasper
samt millioner af søer! Du vil opleve noget helt enestående, hvis du tager på
udvekslingsophold i Canada.
Læs vores elev blogs på explorius.dk/blogs/canada
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“Australien er virkelig det
smukkeste land. Hvis du gerne
vil på udveksling og overvejer
hvor du skal tage hen, så vælg
Australien!”
Josefin, Select High School,
Queensland

Australien

Tilbring 4-8
uger i
Australien!

Strandliv, fantastisk natur og venlige folk – det er Australien i en nøddeskal!
Når du vælger Australien som din udvekslingsdestination, får du, hvad vi ser
som det bedste af to verdener: en fremragende uddannelse og en sjov fritid,
som ofte nydes udendørs.

High school i Australien
Som udvekslingsstudent i Australien vil du opleve et high school-liv med
skoleuniformer, grønne skolearealer og spændende fag. Et meget populært fag
er Outdoor Education, hvor du lærer mere om den australske natur og udforsker
landet på sjove udflugter og camps. Et andet fag er Marine Science, hvor du ofte
har mulighed for at tage et dykkercertifikat.

Om Australien
Alder: 14–18 år
Programlængde: 2–10 måneder
Afrejse: februar, juli, august
Sprogkrav: Grundlæggende
engelskkundskaber
Områdevalg: Ja, områdevalg!
Soft Landing Camp: Ja, i Sydney
Rejser: Ja (mod et ekstra tillæg)
Programmer: Classic High School,
Kombi High School, Select High
School, Sommer High School, se s. 6

At studere på en high school i Australien er ikke kun en mulighed for at få en
fremragende uddannelse, blive venner med australske teenagere og blive
flydende i engelsk. Det er også en god måde at opleve mere af det smukke land
på. Og tro os – der er rigeligt at opleve her!

En fritid ude i naturen

Områdevalg

Enestående natur, livlige metropoler, mangfoldigt dyreliv og smukke
strande. Afhængigt af hvor i Australien du bor, vil din fritid se anderledes ud,
end du er vant til. Du kan uanset hvad regne med at opleve masser af de
førnævnte karakteristika. Vi tilbyder flere forskellige ture, blandt andet til ”the
Outbacks”, hvor du vil se det ikoniske Uluru og Great Barrier Reef.

Strandgaranti Bo maks. 45
minutter væk fra kysten!
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Læs vores elev blogs på explorius.dk/blogs/australia

Statsvalg
New South Wales
Victoria

“Det kan ikke benægtes
at vejret er helt fantastisk.
Sæsonerne er modsat af
os. Når vi har vinter, er det
sommer i New Zealand”
Anna-Greta, Classic High School,
Nordøen

New Zealand

Kombi!
Studér i
New Zealand
og USA eller
Australien

Rejs på udveksling til vidunderlige New Zealand! New Zealand er placeret
i Stillehavet, langt væk fra de fleste andre lande i verden. Det er et utroligt
smukt land, som du bare skal opleve.

High school i New Zealand
High school i New Zealand minder om skolen i nabolandet Australien.
Skoleuniformer, high school-spirit og spændende skolefag, såsom Outdoor
Education, venter også på dig her.
Der er ofte forskellige sportsgrene og aktiviteter, som du kan engagere dig i
på skolen. Populære sportsgrene er rugby, lacrosse, svømning, basketball, golf
og hockey. Skolen har også en rigtig god high school-spirit med massevis af
arrangementer, møder og udflugter, som du kan deltage i, i løbet af året.

Om New Zealand
Alder: 14–18 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: februar eller juli
Sprogkrav: Grundlæggende
engelskkundskaber
Områdevalg: Ja, på Select High
School
Soft Landing Camp: Ja, i Auckland
Rejser: Ja (mod et tillæg)
Programmer: Classic High School,
Kombi High School, Select High
School & Boarding School, se s. 6

Eventyr og aktiviteter på begge hovedøer
Nyd din fritid blandt turkisblåt hav, sneklædte bjerge, fascinerende vulkaner
eller grønne landskaber. Hvordan din fritid i New Zealand ser ud, afhænger
af hvor i landet du kommer til at bo. For det meste vil du kunne dyrke de
samme aktiviteter på både Nord- og Sydøen – New Zealands to hovedøer,
hvor alle vores værtsfamilier bor.
Udendørsaktiviteterne kan variere, når det kommer til klima og landskaber.
Nordøen har et varmt klima, hvor Sydøen har et køligere klima. Hvad der er
enestående ved dette land er, at du har mulighed for at stå på ski, surfe,
snorkle og meget mere på den ø, du tilbringer din udveksling på.
Læs vores elev blogs på explorius.dk/blogs/new-zealand
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“ Alle, som får chancen, skulle
tage et år på udveksling. Det
er så sjovt og jeg har lært så
meget. Ikke kun om England,
men også om mig selv”
Clara, Classic High School, Torquay

Storbritannien
Oplev Storbritannien – et smukt land med storslået historie og gamle
traditioner. Få en britisk accent, nyd de typiske “Sunday roasts” og forbered
dig på en masse Premier League-snak!

High School i Storbritannien
I Storbritannien er der forskellige skoletyper. Du går på Vocational College,
Grammar School eller Sixth Form, som er den mest almindelige. Du vil
tilmeldes fag, som passer til dit niveau og din eksisterende viden. Matematik
og engelsk er obligatoriske fag, men udover det, har du rig mulighed for selv
at vælge de fag, som du gerne vil læse.
High school-livet i Storbritannien er muligvis mere traditionelt end du er
vant til. Skoleuniformer er almindelige og at tiltale dine lærere med “Mrs,
Mr og Ms” er standard. Det faktum, at high school-livet er mere formelt i
England, er noget mange af vores udvekslingsstudenter sætter stor pris på,
da det bidrager yderligere til den kulturelle oplevelse.

Mere end bare London
I Storbritannien er der en masse at opleve. Hovedstaden London er
fantastisk, men landet har meget mere at byde på. Smukke landskaber og
middelalderlige byer, kombineret med en enestående kystlinje, gør landet
alsidigt og perfekt til ture og udflugter i weekenderne.
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Læs vores elev blogs på explorius.dk/blogs/uk

Om Storbritannien
Alder: 14–18 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: august eller januar
Sprogkrav: Grundlæggende
engelskkundskaber
Områdevalg: Ja, område- og byvalg!
Soft Landing Camp: Ja, i London
Rejser: Ja (mod et tillæg)
Programmer: Classic High School,
Kombi High School, Select High
School og Boarding School, se s. 6

“Inden jeg tog afsted, var jeg
meget usikker på, om det var
en god ide, men direkte fra
hjertet kan jeg sige, at tage
afsted på dette år var det
bedste valg, jeg nogensinde
har truffet.”
Ellinor, Classic High School, Cork

Irland
Velkommen til Irland! Som udvekslingsstudent i Irland vil du opleve
et fascinerende land med traditionel musik, et interessant sprog og
smukke omgivelser.

High School i Irland
Uddannelse og undervisning i Irland har et rigtig godt omdømme og
tiltrækker et stort antal udenlandske studerende hvert år. Lærerne er
engagerede og klasserne er ofte relativt små med omkring 17 elever.
Almindelige fag er fysik, IT, sprog og økonomi. Som udvekslingsstudent vil
du også kunne vælge en række fag selv.

Om Irland
Alder: 14–17 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: august eller januar
Sprogkrav: Grundlæggende
engelskkundskaber
Områdevalg: Ja, område- og byvalg!
Soft Landing Camp: Ja, i Dublin
Rejse: Ja (mod et tillæg)
Programmer: Classic High School,
Kombi High School, Academic
Choice, Select High School &
Boarding School, se s. 6

Nogle udvekslingsstudenter bliver placeret i den første årgang, også kaldet
Transition Year. Denne årgang er normalt ikke så krævende som de andre
årgange, hvilket betyder, at du får god tid til at forbedre dine sproglige evner
såvel som til at kunne følge med i de forskellige fag, som du får lektier for til.

En god mulighed for at lære to sprog
Tá Gaeilge agat? Din værtsfamilie og lærere vil tale engelsk, men en stor del
af befolkningen taler også irsk. Hvorfor ikke gribe chancen for at lære endnu
et sprog, mens du nu er der! Det er et sjovt sprog at lære og dit engagement
vil være meget værdsat, når du møder nye mennesker.
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“Efter halvdelen af udvekslingen
ved jeg, at jeg allerede er vokset
en hel del, blevet mere selvstændig
og ikke mindst har lært flydende
tysk. Alt dette kan jeg tage med
mig og bruge resten af mit liv ”
Erik, Classic High School, Frankfurt

Tyskland
Fodbold, smukke nationalparker og livlige storbyer. Som udvekslingsstudent i
Tyskland vil du få en ægte oplevelse af et af Europas mest interessante lande!

High School i Tyskland
Undervisningen i de tyske high schools er normalt meget formel og elever
bliver opfordret til at deltage aktivt i klassernes diskussioner. Dine fag vil foregå
på tysk, men du vil få alt den hjælp du har brug for fra dine lærere.

Sproglige evner, som vil åbne mange døre
Tyskland er en af verdens største økonomier, og du vil ikke kun få
muligheden for at opleve et land med venlige folk og fremragende
uddannelse, men også blive flydende i tysk. Det er en kvalifikation, som vil
åbne mange døre i din fremtid.

Om Tyskland
Alder: 15–17 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: august
Sprogkrav: Ingen, men
grundlæggende tyskkundskaber
anbefales
Områdevalg: Ja, områdevalg
Sprogkursus: Ja, muligt i Mannheim
Soft Landing Camp: Ja, i Mannheim
Rejser: Ja (mod et tillæg)
Programmer: Classic High School
& Kombi High School, se s. 6

“Jeg blev modtaget med åbne
arme af en vidunderlig familie.
Ikke kun familien modtog mig
med åbne arme, men alle gjorde
det. Italienere er mennesker med
meget store hjerter.”
Emma, Classic High School, Syracuse

Italien
Smukke middelalderbyer, massive bjergkæder i alperne, moderne storbyer
og himmelske strande. Det er sikkert at sige, at Italien har noget for alle!

High School i Italien
Som udvekslingsstudent i Italien vil du opleve, hvordan det er at leve som
en rigtig italiensk teenager. De obligatoriske fag på en italiensk high school
omfatter ofte matematik, historie, italiensk litteratur, idræt og engelsk.

Smukke byer og den bedste pizza
I Italien vil du opleve et af verdens mest charmerende lande. Byerne Venedig,
Firenze og Rom er kendt for at være nogle af de mest romantiske byer i
verden, og det samme gælder det italienske sprog.
18.

Følg vores elever, når de overtager på Snapchat @exploriusdk

Om Italien
Alder: 15–17 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: august/september
Sprogkrav: Ingen
Områdevalg: Ja, garanterede
områdevalg!
Sprogkursus: Ja, muligt i Milano
Soft Landing Camp: Ja, i Milano
Rejser: Ja (mod et tillæg)
Programmer: Classic High School,
Select High School & Kombi High
School, se s. 6

“Jeg valgte Spanien, fordi jeg
gerne vil lære spansk, lære mere
om den spanske kultur og
hvordan det er at leve her.”
Cecilia, Classic High School, Madrid

Vælg hvor
i Spanien du
gerne vil
studere!

Spanien

Om Spanien

Spaniens rige kultur, smukke natur og afslappede livsstil, tiltrækker årligt
udvekslingsstudenter fra hele verden.

High School i Spanien
High school i Spanien kaldes “Bachillerato” og varer to år. De fleste af vores
udvekslingsstudenter bliver placeret på den første årgang. Alle fag og timer
foregår på spansk og før du ved det, vil du være flydende i et sprog, som tales
af millioner af mennesker!

En god måde at opleve landet på
Spaniens behagelige klima giver gode muligheder for at være aktiv
udendørs. Vi tilbyder fantastiske områdevalg i Spanien, hvor du er garanteret
enten at studere ved stranden eller i en storby.

Alder: 15–17 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: august eller september
Sprogkrav: Ingen, men grundlæggende
spanskkundskaber er anbefalet
Områdevalg: Ja, garanterede
områdevalg!
Sprogkursus: Ja, muligt i Madrid
Soft Landing Camp: Ja, i Barcelona
eller Madrid
Rejser: Ja (mod et tillæg)
Programmer: Classic High School,
Kombi High School & Select High
School, se s. 6

“Jeg fortryder på intet tidspunkt
at jeg valgte Argentina. Nu kan
jeg tale tre sprog!”
Folke, Classic High School, Córdoba

Argentina

Om Argentina

Bliv flydende i spansk, få indblik i en anderledes kultur og opdag et af
Sydamerikas smukkeste lande. I Argentina venter et nyt spændende liv!

High School i Argentina
High school i Argentina er opdelt i to perioder: et Basic og et Specialization
niveau. Du vil blive placeret i det program og den årgang, som passer bedst
til din eksisterende viden, uddannelse og alder.

Bliv en af de 400 millioner spansktalende

Alder: 14–18 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: august
Sprogkrav: Ingen, men
grundlæggende spanskkundskaber
anbefales
Områdevalg: Nej
Soft Landing Camp: Ja, i Córdoba
Rejser: Ja (mod et tillæg)
Programmer: Classic High School,
se s. 6

Både i forhold til fremtidige karrieremuligheder, men ikke mindst når
det kommer til at kommunikere med nye mennesker, vil du åbne mange
døre ved at studere i Argentina. Se frem til et udvekslingsår fyldt med nye
venskaber og intense samtaler på spansk!
Læs vores elev blogs på explorius.dk/blogs/spain og explorius.dk/blogs/argentina
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“Min første måned i Frankrig har
givet mig mere franskkendskab
end de 4 år i skolen. Hvis du har
chancen for at tage afsted, så er
mit råd – tag afsted, du vil opleve
en helt ny verden! ”
Saga, Classic High School, Angers

Frankrig

Om Frankrig

Et år på udveksling i fantastiske Frankrig vil give dig indblik i den franske
kultur og hverdag og du vil selvfølgelig blive flydende i det smukke sprog.

High School i Frankrig
High school, “Le Lycée”, i Frankrig har et rigtig godt ry. Du vil blive placeret
på den linje og den årgang, som passer bedst til din eksisterende viden,
uddannelse og alder. De fleste programmer har allerede fastlagte fag med
mulighed for enkelte valgfag.

Et land med virkelig meget at opleve
Historiske byer, monumenter og slotte kan ses over hele landet. Den ikoniske
parisiske livsstil, landlig idyl og glamourøse Côte d'Azur bidrager alt sammen
til, at det er umuligt at blive træt af dette land.

Alder: 14–18 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: august/september eller januar
Sprogkrav: Ingen, men grundlæggende
franskkundskaber anbefales
Områdevalg: Ja, garanterede
områdevalg!
Sprogkursus: Ja, muligt i Angoulême
Soft Landing Camp: Ja, i Paris
Rejser: Ja (mod et tillæg)
Programmer: Classic High School,
Kombi High School, Select High
School & Boarding School, se s. 6

“Hvad jeg synes der er det
sejeste er, at jeg på en onsdag
eftermiddag kan tage til
stranden, snorkle og se fisk,
dyrke stand-up-paddling og
spise is.”

La Réunion

Lær fransk
omgivet af
palmer!

Vil du gerne blive flydende i fransk, men også være garanteret strand og
solskin? Så skal du tage på udveksling til den franske ø La Réunion!

High school på La Réunion
Ligesom i Frankrig vil udvekslingsstudenterne på La Réunion gå på “Le
Lycée”. De fleste udvekslingsstudenter går på humanitære eller sproglige
linjer, men det er også almindeligt at gå på fysik og tekniske linjer.

En hverdag ved havet
Din fritid på La Réunion vil helt sikkert være speciel. Takket være øens
relativt lille størrelse, behøver du ikke vente på weekenden for at kunne
nyde livet udendørs. Hverdagslivet på øen giver rig mulighed for at besøge
stranden efter skole.
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Følg vores elever når de overtager vores Snapchat @exploriusdk

Linnéa, Classic High School,
Le Tampon

Om La Réunion
Alder: 14–18 år
Programlængde: 5 eller 10 måneder
Afrejse: august/september
Sprogkrav: Ingen, men
grundlæggende franskkundskaber
anbefales
Områdevalg: Nej
Soft Landing Camp: Ja, i Saint-Denis
Rejser: Nej
Programmer: Classic High School,
se s. 6

“Grib changen og rejs til
Japan! Jeg kan ikke vente til
jeg tager tilbage igen!”
Katja, Classic High School, Tokyo

Japan
Konnichiwa! Tænk anderledes og tilbring et high school-år i Japan. Lær
japansk, få et indblik i en spændende kultur og oplev et high school-år
udover det sædvanlige.

High School i Japan
I Japan vil du kunne udforske teenageres liv i en meget anderledes kultur.
At opleve hverdagslivet med dine japanske jævnaldrende er en enestående
oplevelse, som du vil lære meget af. Skoleuniformer, høj disciplin og hiragana
alfabetet venter på dig i de japanske high schools.

Om Japan
Alder: 15–18 år
Programlængde: 10 måneder
Afrejse: april eller august/september
Sprogkrav: Grundlæggende
japanskkundskaber
Områdevalg: Nej
Soft Landing Camp: Ja, i Tokyo
Rejser: Ja (mod et tillæg)
Programmer: Classic High School,
se s. 6

Klasserne er ofte ret store med omkring 30-40 elever i hver klasse. Eleverne tager
ofte fag som matematik, samfundsfag, fysik, engelsk og japansk, såvel som en
eller to æstetiske fag. Valgfag er der generelt meget få af.

Et mix mellem den nye og den gamle verden
Du vil have så meget at se og gøre under dit udvekslingsår i Japan. Afhængigt
af hvor i landet du bor, vil du opleve en anden måde at leve på. Takket være
landets relativt lille størrelse og fantastiske transportmuligheder, vil du aldrig
være for langt væk fra enten en af de større byer eller kysten.
Japan tilbyder et godt mix af ny teknologi og moderne livsstil, men også
spændende traditioner, som kun kan findes her. Der er flere forskellige
templer, du kan besøge, te-ceremonier, du kan deltage i samt origami,
ikebana eller kalligrafi timer, du kan tilmelde dig.
Læs vores elevers blogs på explorius.dk/blogs/japan

21.

2. Vi byder dig
velkommen
til et gratis og
uforpligtende møde,
online eller fysisk

10. Endelig tid til
den første dag
på high school!

9. Mød din
værtsfamilie eller
tjek ind på din
boarding school

11. Et spændende
semester eller år
i udlandet finder
sted

12. Alle gode ting
har en ende – tid
til at rejse hjem!

3. E
 fter et succesrigt
møde, kan du blive
accepteret til vores
program. Nu vil
udvekslingseventyret
begynde!

5. Vi arbejder på en
placering til dig

7. Tid til at starte
det store eventyr!

6. Forberedende
Get Ready møder
for dig og dine
forældre

8. Sjove dage på
Soft Landing
Camp

13. Bliv en af vores
ambassadører og bliv
medlem af Explorius
International Network
& Alumni gruppe på
LinkedIn

Når du tager på udveksling med os, sponserer du en ung elev i Gambia i det
vestlige Afrika, under et fuldt skoleår gennem Aiducatius stiftelsen. Eleven
får alle nødvendigheder for at kunne gå i skole, såsom skoleuniformer,
bøger og eksamensgebyrer betalt, takket være dig og vores andre
udvekslingsstudenter, som tager på udveksling med os.
Gennem dette bidrag kan vi hjælpe med at drive social udvikling i Gambias
by Kartong, så familierne, gennem reducerede omkostninger for skolegang,
har mulighed for at investere deres penge i eksempelvis højere uddannelse
til deres børn eller i lokale erhverv. Tak fordi du hjælper os med at kunne
bidrage til en verden, hvor uddannelse er for alle.

Læs mere på explorius.dk/prices-and-information/how-it-works
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4. S
 å skal der laves
en ansøgning til
dit værtsland

Et år på udveksling påvirker ikke kun dig
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REAL S

2. S
 end os din
forespørgsel på
www.explorius.
dk/register

•

At tage på udveksling med os er nemt og processen er ligetil. Vi vil guide og
støtte dig igennem hvert trin og altid gøre vores allerbedste for at give dig
den bedste service og udvekslingsoplevelse.

REAL
S

RIES
TO

Din udveksling – trin for trin

•

Josefine Skjold
Destination: New Zealand
Program: Classic High School

Jonathan Tofteby
Destination: USA
Program: Classic High School

Hvorfor ville du gerne være udvekslingselev?
Jeg ville gerne prøve noget nyt og anderledes end
dem, som vælger gymnasiet lige efter folkeskolen.
Jeg ville rigtig gerne blive bedre til engelsk, da jeg
havde store udfordringer med sproget.

Hvorfor ville du gerne være udvekslingselev?
Man bliver en del af en familie og en ny kultur
og så går man i skole i et fremmed land og i mit
tilfælde taler engelsk hver dag.

Hvorfor ville du gerne til New Zealand?
Jeg vidste, at jeg ville forbedre mit engelsk. Da
jeg var til et intromøde, hvor jeg hørte om New
Zealand, vidste jeg uden tvivl, at det var dér, jeg
skulle hen. Kulturen og naturen fangede mig, og
det var det længste sted du kunne komme væk
hjemmefra, så jeg tænke at det ikke er et land
man lige rejser til, derfor greb jeg muligheden.
Vil du anbefale andre at tage til New Zealand?
Yes! Kulturen er vildt spændende og anderledes
fra den vi kender i Denmark, naturen er smuk
og folk er super søde. Maorikulturen er en kultur
man lige skal vænne sig til, men man kommer
til at elske den! Jeg gik selv på en skole, hvor
størstedelen er Maorier. De gør meget for andre
og står altid klar med en hjælpende hånd.
Hvad har du lært af at være på udveksling?
At være åben og er blevet meget bedre til
engelsk. Jeg har udviklet mig selv som person,
er blevet mere selvsikker, selvstændig og åben.
Man kommer til at møde udfordringer, men man
lærer kun af dem. Nogle gode råd er at være åben,
smilende, have en positiv indstilling og husk at
nyde og leve i nuet, da tiden går vildt hurtigt! Det
kommer til at være super fedt og man vil huske
denne oplevelse hele livet. Jeg vil selv aldrig
glemme det og tænker tit tilbage på alle de gode
oplevelser jeg fik med fra mit ophold.

Hvorfor ville du gerne til USA?
Fordi jeg gerne ville gå på High School og fordi
der er masser af muligheder for at prøve en ny
sport og deltage i klubber på ens skole. Man
prøver også at bo i en amerikansk familie og
hvordan de fejrer højtider. Man får også en
masse nye venner, som vil være der hele livet.
Hvad har du lært af at være på udveksling?
Jeg har lært meget om mig selv. Man lærer at
tilpasse sig en ny kultur og så gør man måske
nogle ting, man aldrig ville have gjort hjemme
i Danmark. Man bliver præsenteret for en ny
madkultur – smag på det, for det værste der kan
ske er, at du faktisk godt kan lide det!
Hvilke råd vil du give en kommende
udvekslingselev? Være åben og
imødekommende, melde dig til en sport eller
ind i en klub, da det er der man får de tætte
venskaber. Sige ja hvis folk spørger, om du vil
hænge ud med dem eller lave noget.
Hvad var det bedste ved at være udvekslingselev?
Det er nok at jeg har fået en ny familie. Jeg blev
mega tæt med min værtsfamilie og jeg skriver
med dem hver dag og så skal jeg også over at
besøge dem igen snart. Udveksling giver venner
for livet og så lærer du bare utroligt meget om
dig selv. Jeg vil anbefale alle jeg kender at tage
på udveksling, hvis man har mulighed for det.
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Stipendier
Hvert år har vi attraktive stipendier!
Se explorius.dk/scholarships for
mere information omkring hvordan
du ansøger. Alle nuværende og
fremtidige udvekslingsstudenter er
velkomne til at ansøge.
Husk også at følge med online,
hvor du kan se, hvilke stipendier, vi
udlodder.

Boarding School
stipendier

Garanterede
stipendier!

Når du tilmelder dig vores Boarding
School-program i USA, kan vi
garantere dig gode stipendier som
dækker op til 60% (!) af skoleprisen.
Det er en unik mulighed, som du
ikke skal gå glip af!
Gå til explorius.dk/register for at
bestille et møde med os i dag,
hvor vi kan tale mere omkring de
forskellige Boarding Schools og
stipendier, som vi tilbyder.

Vil du gerne fortsætte
dit liv i udlandet?

Rabatter og stipendier
Rabatter
– op til 10.000 kr.
Bliv værtsfamilie
– 5.000 – 10.000 kr.
Når du tager imod en af vores
udvekslingsstudenter, som kommer
til Danmark på udvekslingsophold
(ti måneder), får du en rabat på
10.000 DKK! Når du tager imod
en udvekslingsstudent for fem
måneder, får du en rabat på 5.000
DKK. Se s. 25.
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Søskenderabat
– 2.000 kr.
Hvis du har søskende, som har været
på udveksling med Explorius ELLER
en anden udvekslingsorganisation,
giver vi dig en rabat på 2.000 DKK.
Find din egen værtsfamilie
– 2.000 kr.
Hvis du selv finder din egen
værtsfamilie, vil du få en rabat på
2.000 DKK.

Educatius College og University
Services (ECUS) hjælper
internationale studenter med at
udleve deres drømme om højere
uddannelse i USA. De bestræber
sig på at gøre studier i USA mulige
og overkommelige for international
studenter.
ECUS programmer giver vejledning
og støtte til high schools og
internationale studenter, som søger
en højere uddannelse i USA. Kontakt
os for at høre mere.

“Det var godt for os at få
Anna til vores familie, mens
Oskar var afsted, fordi det
gjorde hans fravær mindre
smertefuldt. – vi var stadig
det samme antal mennesker
i hjemmet!”
Anna, værtsmor til Anna fra
Australien og mor til Oskar,
udvekslingsstudent i USA

Invitér verden hjem til
dig – bliv værtsfamilie!
Oplev et udvekslingseventyr hjemme, ved at blive værtsfamilie for en af
vores udvekslingsstudenter. At være værtsfamilie for en udvekslingsstudent
er en fantastisk mulighed for at udvide dit internationale netværk og for at
lære mere om andre kulturer – direkte hjemme i din stue!

“Vi hentede en ret genert dreng
fra lufthavnen og i løbet af året
fik vi et nyt familiemedlem. Han
er nu virkelig en del af familien
og vi savner ham, når han ikke
er hjemme.”
Caroline, værtsmor til Fabrizio fra
Italien

Det er virkelig en sjov og givende oplevelse, som vi varmt kan anbefale til
alle, som er interesserede i unge mennesker og kulturel udveksling. Det er
desuden en fremragende forberedelse til dig, som har et barn, der skal på
udveksling med os.
På den måde vil du få en bedre forståelse af forholdet mellem værtsfamilie
og udvekslingsstudenter og få sjove oplevelser samt have et andet barn, som
værdsætter dig, mens dit eget barn er ude og opleve verden.

Elever fra hele verden
Vores elever kommer fra hele verden og ser frem til at lære mere om
hverdagen her i Danmark. Vil du gerne introducere dem til din? Grib
chancen og byd en af disse ambitiøse og nysgerrige elever velkommen, fra
lande som for eksempel Tyskland, Australien, Japan og USA – det vil være et
minde og en oplevelse for livet!
Besøg explorius.dk/become-a-host-family for at læse mere og send os din forespørgsel
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FAQ
Hvem kan ansøge om et
udvekslingsophold?
For at rejse med Explorius skal
du være mellem 14-18 år. Du
skal gå i skole året inden afrejse,
bestå dine eksamener og være
motiveret for at tage afsted. Har du
helbredsproblemer eller diagnoser,
skal vi vide det, da vi behandler hver
elevs sag individuelt.

Hvornår skal jeg ansøge?
Vi er fleksible med at acceptere
elever, men anbefaler dig at søge
tidligt. Dette giver dig bedre tid til at
forberede dig til opholdet og gør, at
vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Hvordan ser en
værtsfamilie ud?
Der findes ikke en arketype på en
værtsfamilie. Ligesom danske familier
er vidt forskellige, er familierne i
værtslandet det også og kommer
i mange forskellige former og
størrelser. Noget alle værtsfamilier har
tilfælles er, at de glæder sig til, at du
bliver en del af deres familie og til at
vise dig deres hverdag i værtslandet.

Hvorfor bliver man
værtsfamilie?
Der er mange grunde til at blive
værtsfamilie for en udvekslingselev.
Mange har de samme grunde, som
udvekslingseleven. At opleve en ny
kultur, udvide sin horisont og få en
oplevelse for livet. Nogle familier
har børn, som selv har været på
udveksling, mens andre har været
værtsfamilie før og bare gerne vil
have den oplevelse én gang til, da
det er fantastisk at byde en elev fra
et andet land velkommen i sit hjem.
Vores personale vil præsentere
mulige elever for værtsfamilien,
og i sidste ende er det helt op til
værtsfamilien, hvilken elev de vælger
ud fra elevernes ansøgning og profil.
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Værtsfamilien vælger eleven ud
fra de ting, eleven har skrevet i sin
ansøgning. Så det er en god ide at
skrive om sine interesser og være
meget ærlig i sin ansøgning, så
værtsfamilien får et godt og ægte
indtryk af eleven, de skal byde
velkommen i deres hjem.

Får værtsfamilierne
betaling?
I de fleste lande er værtsfamilierne
frivillige, men i nogle lande
gives der et symbolsk beløb.
Ligemeget om værtsfamilien får
betaling eller ej, melder alle sig
frivilligt og skal igennem samme
godkendelsesproces.
I Storbritannien, Irland, Spanien og
Japan får værtsfamilierne betaling.
Dette skyldes både det økonomiske
aspekt, og at det er tradition i landet,
når det drejer sig om udveksling.
Værtsfamilierne på vores Select
programmer får også betaling. Når
du tilmelder dig Select programmet,
vælger du selv skolen, som du vil
studere på. For at sikre, at du får en
god værtsfamilie i nærområdet, får
værtsfamilierne her betaling.
At betale værtsfamilierne er
også med til at sikre vores 100%
tilfredshedsgaranti på Select
programmet. Det vil sige, at i USA og
Canada på Select, sikrer vi dig 100%
tilfredshed med din værtsfamilie ellers
finder vi en ny værtsfamilie til dig.

Hvordan bliver
værtsfamilien godkendt?
Alle vores værtsfamilier
skal igennem en grundig
ansøgningsproces med vores
kolleger i værtslandet:
• Der laves hjemmebesøg
• Der indhentes referencer
• Alle familiemedlemmer
interviewes for at se, om de lever
op til kravene

Får jeg mit eget værelse
eller skal jeg dele?
Du kan både være den eneste
udvekslingselev eller være så heldig at
have en udvekslingsbror eller søster.
Du vil selvfølgelig altid have din egen
seng, men du kan skulle dele værelse:
• I nogle familier skal du dele
værelse med familiens søn eller
datter. Man kan kun dele værelse
med en af samme køn og omtrent
samme alder
• Nogle familier har to
udvekslingselever og I kan dele
værelse, hvis I er samme køn. Den
anden udvekslingselev er ikke
fra et nordisk land, og I vil skulle
snakke engelsk sammen
I nogle lande er det muligt at tilkøbe
‘single room guarantee’. Du er altid
velkommen til at tale med os om
dine ønsker.

Kan jeg bo med en ven?
Du kan ikke bo i værtsfamilien med
en ven, da det ikke vil give dig de
bedste betingelser for at blive en
del af værtsfamilien og for at lære
kulturen og sproget. Hvis du virkelig
ønsker at tage på udveksling med

din ven, kan I begge vælge boarding
school. Eller I kan begge vælge
Select programmet og gå på den
samme skole.

Hvad hvis jeg ikke er glad
for min placering?
Vi har mange års erfaring med at
finde elever til værtsfamilierne.
Hvis du ikke er glad for din
placering, hjælper vi dig med at løse
problemerne, så du føler dig tilpas i
værtsfamilien. Hvis det ikke lykkes,
finder vi en ny værtsfamilie til dig.
På vores USA Select og Canada
Select High School Program har vi
tilfredshedsgaranti. Så hvis eleven
ikke er tilfreds med sin placering,
både før og under opholdet, løser vi
det!

Kan jeg få besøg
undervejs i mit ophold?
Explorius og vores kolleger i
værtslandet anbefaler, at besøg
foretages i slutningen af programmet.
Undervejs har eleven travlt med skole,
aktiviteter og nye venner. Alle besøg
skal godkendes af værtsfamilien og
vores kolleger i værtslandet. Reglerne
kan variere fra land til land.

Kan jeg rejse undervejs?
Ja, vi opfordrer dig til at udforske
dit værtsland! Der er mulighed for
at tage på forskellige ture. I USA
er det muligt at komme til Hawaii,
mens der i Australien udbydes ture
til ‘the outback’. Se gerne vores
hjemmeside, eller spørg os om
mulighederne for dit værtsland.
Det vigtigste når det kommer til
rejser, er sikkerhed. En tur alene
uden voksne er ikke tilladt under dit
ophold. Alle ture skal være ledsaget
af en voksen og godkendes af din
værtsfamilie/skole/organisation og
dine forældre.

Kan jeg tage på
udveksling selvom jeg
har en diagnose?
Vi vurderer hver elev individuelt, så
hvis du har allergier eller diagnoser,
vil vi gøre alt for at hjælpe dig til at få
det perfekte udvekslingsophold.

Kan jeg fortsætte
den sport jeg går til i
Danmark?

med at dyrke din sportsgren på
din nye skole. Mange skoler har et
helt sportsprogram eller udbyder
sporten på et professionelt niveau!
Du får også mulighed for at dyrke
sport på Classic programmet, men
her kan vi ikke garantere, at netop
din yndlingssport udbydes på din
lokale high school. Tag en snak
med os, så vi kan finde den bedste
løsning for dig.

Hvad er næste skridt?
Næste skridt mod din store rejse
er at bestille et uforpligtende
interview. Vi vil gerne møde både
elev og minimum én forælder. Du
har sikkert en masse spørgsmål om
udveksling, vores programmer og os
hos Explorius, som vi glæder os til at
snakke med dig om.
Vi glæder os til at møde dig, til at vi
kan lære hinanden bedre at kende
og til at svare på de spørgsmål, du
måtte have. Bestil et interview ved at
skrive til info@explorius.dk eller ring
til os på 7026 2002.

Ja, på vores Select programmer
har du mulighed for at fortsætte
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Bliv udvekslingsstudent
i dag!
Invester i din fremtid og start din rejse som
udvekslingsstudent. Kontakt os i dag for at aftale et
gratis og uforpligtende møde og besøg explorius.dk
for at læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at
arrangere det perfekte high school-år.

www.explorius.dk

explorius.danmark

7026 2002

exploriusdanmark

exploriusdk

exploriusdanmark

