
 
 
 

Torsdag 12. juni 2012 

Inviter verden inn i hverdagen din –  
Ta imot en internasjonal utvekslingselev! 
 

Har du alltid vært nysgjerrig på andre mennesker og kulturer? Skulle du gjerne 
ha reist selv, men mangler muligheten til å gjøre det? Ta imot en 
utvekslingselev i et semester eller et skoleår, og la det internasjonale bli en 
naturlig del av hverdagen din! 
 
Explorius er en internasjonal utdanningsorganisasjon som hvert år sender hundrevis av nordiske 
elever på utveksling i hele verden. En del av virksomheten fokuserer på de nordiske landene, og her i 
Norge tilbyr vi norske vertsfamilier å ta imot utvekslingselever fra hele verden. Fordelen med 
utvekslingsprogrammet til Explorius er den fantastiske muligheten til å lære en ny kultur å kjenne 
hjemme hos seg selv, samtidig som man utvikler språkkunnskapene sine og til og med lærer nye ting 
om sin egen kultur. 
 

Man trenger ingenting ekstra for å ta imot en utvekslingselev, og man trenger ikke 
gjøre noe utover det familien gjør til vanlig. Det er nettopp det som gjør det så fint, 
eleven er jo ute etter å delta i hverdagen, sier Inbound manager Carl-Axel Bang-
Ellingsen. Han er ansvarlig for elevene som kommer til Norge med Explorius, og 
vertsfamiliene de bor hos. 

 
Sammen med sin norske familie lærer utvekslingseleven hvordan det er å bo i Norge. Han eller hun er 
med på alt som hører hverdagen til, som matlaging, fritidsaktiviteter og rydding, og går selvfølgelig 
på norsk skole. I løpet av skoleåret arrangerer Explorius flere kostnadsfrie aktiviteter som setter 
eleven i sving, og som hjelper eleven med å skaffe nye bekjentskap. Fire til seks ganger arrangeres 
dessuten utvekslingsturer der eleven (og ved interesse også vertsfamilien) får mulighet til å treffe 
andre utvekslingselever og vertsfamilier fra andre nordiske land. På disse utfluktene får man prøve 
seg på lokale aktiviteter i nabolandene, som å stå på ski i finske Lappland eller gå på byvandring i 
vakre Tallinn. To ganger årlig arrangerer Explorius en Soft landing camp i København. Disse turene 
blir høyt verdsatt, både av utvekslingselevene og vertsfamiliene som melder seg på. 
 

Utvekslingseleven forventer ikke at vertsfamilien skal arrangere en masse 
spektakulære aktiviteter. Tvert i mot handler det om å invitere eleven inn i familiens 
hverdag og de ordinære aktivitetene, sier Carl-Axel Bang-Ellingsen. 

 
Akkurat nå søker Explorius nye vertsfamilier og alle typer familier velkommen til å søke. 
For mer informasjon, vennligst kontakt: Carl-Axel Bang-Ellingsen, Inbound manager 
 E-post: vertsfamilie@explorius.no. Telefon: 407 22 211. Web: explorius.no 
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