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Lær mere om andre kulturer -  
Tag imod en international udvekslingsstuderende 
Har du altid været nysgerrig efter at lære om alverdens mennesker og kulturer? Har du selv lyst til at 
rejse uden at have mulighed for det? Tag imod en internationaludvekslingsstuderende i et semester 
eller i et helt skoleår og lad det internationale blive en naturlig del af din hverdag. 
 
Explorius er en international udvekslingsorganisation, som hvert år sender hundredevis af nordiske studerende 
på udveksling i hele verden. En del af organisationen fokuserer på vores nordiske lande og herigennem tilbyder 
vi danske familier at tage imod udvekslingsstuderende fra hele verden; Asien, Syd- og nordamerika og Europa. 
At tage imod en studerende fra et andet land er et eventyr for hele familien. 
 

- At sige hej til vores studerende, Anna fra Taiwan, var ikke let. Men når man har levet sammen som 
familie i 10 måneder, så føles det lige så svært at sige farvel, siger Pia Hagman, som har været 
værtmor i skoleåret 2011-12. 

 
Sammen med sin danske familie oplever udvekslingsstudenten et eksempel på, hvordan det er at leve i 
Danmark. Eleven er med på alt som hører hverdagen til, rengøring, madlavning og familieaktiviteter. Eleven går 
endda i dansk skole. Under udvekslingsåret arrangerer Explorius flere gratis lokale aktiviteter for at aktivere 
eleven og skabe nye kontakter. 4-6 gange per år tilbyder Explorius nordiske udevekslingsrejser, hvor den 
studerende (og hvis interesse kan selv værtsfamiliemedlemmerne deltage) får mulighed for at deltage i rejser 
til andre nordiske lande for at møde andre udevkslingsstuderende og prøve regionale aktiviteter. Udflugfterne 
går blandt andet til finske Lapland, hvor der er skiløb på dagsordenen samt til Tallin for at opleve byens 
interessante historiske og smukke bygninger, To gange om året arrangerer Explorius ankomst camps i 
København. Disse rejser er meget værdsatte blandt såvel de studerende, som de værtsfamiliemedlemmer, som 
deltager.  
 

- Vi forventer ikke, at værtsfamilien laver en masse ekstra aktiviteter. Det handler mere om at inkludere 
den studerende i sin hverdag, i familiens sædvanlige aktiviteter og skabe en god relation, siger Rikke 
Olsen, inbound manager i Explorius Danmark. 

 
Det bedste ved at tage imod en udvekslingsstuderende, synes Pia, er glæden:  
 

- Glæden over at have fået muligheden for at lære disse dejlige unge mennesker at kende. Vi 
arrangerede et afskedsparty for vores Anna og inviterede alle de udvekslingsstuderende, der var i 
vores område. Desuden kom der tre udvekslingsstuderende fra andre steder i landet. Om aftenen var 
der 12 unge fra 6 forskellige lande hjem til os!! Det var fantastisk! 
  

Fordelen ved Explorius udvekslingsprogram er den fantastiske mulighed det er at lære et menneske fra et 
andet land rigtig godt at kende, hjemme hos sig selv, og samtidig berige sin egen tilværelse ved at forbedre sit 
engelske og blive mere bevidst om sin egen kultur. 
 
At tage imod en international udvekslingsstuderende kræver ingen ektra ting, man behøver ikke at gøre noget 
udover, de aktiviteter, man i forvejen godt kan lide at lave sammen. Det er hverdagen som den studerende skal 
tage del i, siger Rikke Olsen, inbound manager, der er ansvarlig for Explorius´ danske værtsfamilier og 
internationale udvekslingsstuderende.  

 

Ligenu søger Explorius nye værtsfamilier og alle typer familier er velkomne 
 
For mere information, kontakt venligst: Rikke Olsen, Inbound Director 
Mail: info@explorius.dk. Telefon:70262002 / 26172936, www.explorius.dk 
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