
 

Nov. 2019 

INFORMATION TIL VÆRTSFAMILIER 
”10. KLASSE I SYDSLESVIG FOR UDVEKSLINGSELEVER FRA DANMARK” 

 
 Hvad er ”Tag din frivillige 10. klasse i Sydslesvig” ? 

Det er et tilbud til elever fra Danmark. Det er – som der står – frivilligt. Dvs. man får ikke et eksamensbevis 
med hjem, som man kan bruge i Danmark. Eleven gør det ud fra lysten til opleve den spændende sprog- og 
kulturskat der er syd for grænsen.  
Eleven bliver i dét år, hun er her, en del af det danske mindretal i Sydslesvig. Hun oplever en tosproget 
hverdag, hvor der tales tysk og dansk omkring hende hele tiden, hver dag. Og det er de personlige 
kompetencer på den kulturelle/sproglige konto, som eleven tager med hjem som gevinst. Det er ligesom et au-
pair-år noget, der tager sig godt ud på et cv. Helt konkret går gæste-eleven i en 10. klasse i Sydslesvig, bor hos 
en værtsfamilie og dyrker sine hobbys og nye kammeratskaber i fritiden. I weekenden kan man selvfølgelig 
tage hjem til Danmark, når man har lyst. 
 

 Hvem kan blive værtsfamilie? 
Har din familie plads og lyst til at have en udvekslingselev boende, som kan præge jeres hverdag med dansk 
sprog og kultur, så kan I sagtens være en egnet værtsfamilie. Det er vigtigt, at der er plads i hjemmet samt 
gode strukturer ift. at gæsteeleven kan passe sin skole og sine hobbys. 
 

 Hvad kan vi som værtsfamilie forvente? 
Som værtsfamilie kan I forvente et spændende år, hvor I får en dansk ung pige eller dreng ind i jeres familie, 
som taler dansk hele døgnet, som er opvokset i den danske kultur, kender dansk musik- og ungdomskultur, 
taler dansk med en lokal dialekt og bruger moderne danske udtryk. Det vil helt sikkert berige jeres 
sydslesvigske hverdag. 
På samme tid vil I også berige udvekslingseleven – igennem jer vil hun lære om Sydslesvig, men også om den 
tyske kultur. 
 
Udvekslingseleven indgår i jeres familie på lige fod – dvs. I kan forvente at udvekslingseleven også skal hjælpe 
med de huslige pligter, så som indkøb, madlavning, evt. børnepasning etc.  
Eleven bliver jeres egne børns ”bonus-søster” eller ”bonus-bror”. 
 

 Hvad er næste skridt? 
Hvis I er interesserede, kontakter I Rejsekontoret. 
Send en detaljeret beskrivelse af jeres familie. 
Rejsekontoret videresender denne beskrivelse til eleven. Hvis der er sympati fra begge sider, kommer eleven 
og hendes familie ned og besøger jer. 
Efter I har mødtes et par gange og når I er klar til at gå næste skridt, vil I aftale et møde med fællesskolen i 
jeres distrikt, hvor eleven skal gå. 
Sammen besøger I skolen og den klasse, som eleven bliver en del af efter sommerferien. Det vil også være en 
god idé, at præsentere eleven for den lokale badmintonklub (hvis eleven ønsker at melde sig ind i en 
badmintonforening, når hun er flyttet til Sydslesvig) 
 

 Andre praktiske ting?  
 

- Udvekslingseleven skal melde flytning til den pågældende by på rådhuset (kan først ske, når eleven er 
flyttet til Sydslesvig; det kan ikke gøres på forhånd, og heller ikke online) 

- Herefter indskrives eleven på den pågældende skole, som hører til værtsfamiliens distrikt. Allerede i 
foråret, skal skolen reservere en plads til udvekslingseleven. 

- Udvekslingselevens forældre skal selv betale evt. buskort, medlemskab i idrætsforening osv. 
- Udvekslingselev har selvfølgelig alle skolesager, tøj, cykel og hvad man dagligt har brug for med 

hjemmefra. 
 

 

Spørgsmål? Kontakt rejsekontoret@skoleforeningen.org  
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