
ETTÅRSUTBYTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att vara 
värdfamilj 

 
 
 
 
 

2019-2020/  
2020 

 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
      Sida 
1. ALLMÄNT       1 
1.a Flerfamiljssystem      1 
1.b Tidsplan       1 
 
2. ROTARYKLUBBENS ÅTAGANDEN    2 

  
3. VÄRDFAMILJENS ÅTAGANDEN     3 
 
4. UTBYTESÅRET      4 
4.a Varaktighet       4 
4.b Skolgång       4 
4.c Språkträning      5 
4.d Aktiviteter       5 
4.e Avbrutet utbytesår      6 
4.f Fickpengar       6 
4.g Övrigt       6 
 
5. REGLER       6 
5.a Allmänt       6 
5.b Resor       8 
5.c Kontakt med hemlandet      9 
 
6. FÖRSÄKRING. VISUM M.M.     9 
6.a Försäkring       9 
6.b Visum     10 
6.c ID-kort     10 
6.d Hemresan     11 
 
7. OM DET HÄNDER NÅGOT 11 
 
8. GDPR     11
  
9. CERTIFIERING 12 
 
10. STIFTELSEN ROTARYS UNGDOMSUTBYTES (RU) 12 
 KONTOR 
 
 
 
Bilaga A. Questions……. 
Bilaga B. Distriktsordförande 2018-2019  
Bilaga C. Resepolicy 
Bilaga D. Värdfamiljs och kontaktpersons fullmakt gymnasieskolan för utbytesstudent 
fyllda 18 år 



 

 
1. ALLMÄNT 

 
Rotary arbetar med ungdomsutbyten för att på ett praktiskt sätt bidra 
till ökad förståelse och vänskap mellan ungdomar. Det är Rotarys 
förhoppning att de utländska utbytesstudenterna blir omhändertagna i 
Sverige på ett sådant sätt att uppriktiga vänskapsband blir knutna och 
att de återvänder hem med en positiv upplevelse av sitt utbytesår och 
vårt land. 
 
Under året i Sverige ska de utländska utbytesstudenterna gå i skola, 
lära sig vårt språk, studera vårt samhällsskick och kultur men även 
förmedla något av det egna landets kultur och värderingar. 
 
Det är alltså viktigt att utbytesstudenterna snabbt får så mycket 
information som möjligt för att de ska kunna fungera i vårt samhälle. 
Det kan handla om, allt från hur livet fungerar hemma hos 
värdfamiljerna, hur de tar sig till skolan, blir placerade på lämpligt 
program i skolan, blir presenterade för andra utbytesstudenter, 
kommer i kontakt med fritidsaktiviteter, till att upprätta god kontakt 
med den mottagande rotaryklubben. 
 
Den familj som skickar iväg sin dotter/son förbinder sig att vara 
värdfamilj för en eller flera utländska utbytesstudenter under 
sammanlagt ett år. 
 
1.a Flerfamiljssystem 
För utbytesstudenter från södra halvklotet som anländer i januari ska 
klubben kunna erbjuda tre olika värdfamiljer. För övriga länder gäller 
att klubben ska kunna erbjuda minst två olika värdfamiljer. Önskvärt 
är dock att alla utbytesstudenter får tre olika värdfamiljer.  
 
Fördelen med ett flerfamiljssystem är att den utländska 
utbytesstudenten får lära känna fler sätt att leva och därigenom vidga 
sina vyer. Om klubben och huvudfamiljen av någon anledning inte 
kan ordna fler än en värdfamilj till den utländska utbytesstudenten, så 
kan klubben ställa som krav att hon/han bor hela perioden hos 
huvudfamiljen. 
 
1.b Tidsplan 
Ansökningarna för de utländska utbytesstudenter som kommer till 
Sverige 28 juli-1 augusti, 2019, kommer till Rotarys Ungdomsutbytes 
kontor i mitten av mars 2019. Besked om placeringen lämnas till 
värdfamilj, värdklubb och Distriktsordförande/District Chairman(DC) 
i mitten av april.  
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Ansökningarna för de utländska utbytesstudenter som kommer till 
Sverige i januari 2020, ska komma till Rotarys kontor i 
september/oktober 2019 men det är inte helt ovanligt att de sista 
kommer senare, mycket p.g.a. av att man i Australien och Nya 
Zeeland har andra tidsplaner för ungdomsutbytet i januari. Vår 
ambition är att besked om placering lämnas till värdfamilj, värdklubb 
och DC mellan 15 oktober och 15 november 2019.  
 
För att vi på bästa sätt ska kunna matcha utländska utbytesstudenter 
med svenska familjer, vill vi att du och din familj fyller i formuläret 
”Familjeinformation...” och returnerar det till RU-kontoret 
tillsammans med erbjudandet om deltagande. Det skickas ut med de 
svenska sökandes placeringsbesked i slutet av januari. Det är 
informationen i detta formulär som vi har som underlag när vi placerar 
en utländsk utbytesstudent i din familj. 
 

Observera att formuläret beskriver era önskemål. Stiftelsen 
förbehåller sig rätten att göra den slutliga placeringen. 

 
Så fort du och din familj har fått en utländsk utbytesstudent placerad 
hos er, vill vi att ni kontakter denne, så att ni hinner lära känna 
varandra lite grand innan hon/han kommer till Sverige.  
 
 

 
2. ROTARYKLUBBENS ÅTAGANDEN 

 
Rotarys ettårsutbyte är i grunden ett utbyte mellan klubbar via 
distrikten, och det är rotaryklubben som ansvarar för att den utländska 
utbytesstudenten har värdfamiljer och blir väl omhändertagen av 
dessa, av skola och av klubbens medlemmar. 
 
I rotaryklubbens uppgifter ingår att 
- se till att det finns värdfamiljer, helst tre stycken, och en reservfamilj 

 
- regelbundet ha kontakt med både utbytesstudenterna och värdfamiljerna 

 
- förse varje utbytesstudent med en förteckning över aktuella lokala 

kontaktadresser till klubbens president, kontaktperson(er), läkare, polis, 
andra lokala myndigheter, hjälptelefonnummer mm. 

 
- utse minst en klubbmedlem som kontaktperson för varje utbytesstudent. 

Medlem av värdfamilj kan inte vara kontaktperson. 
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- utse minst tre personer (båda könen representerade), vid sidan om 
värdfamiljen och kontaktpersonen, som kan vara utbytesstudenterna till 
hjälp om särskilda problem skulle uppstå.  
 

- ordna skolplats på en gymnasieskola för den utländske utbytesstudenten 
 

- i samråd med skola och värdfamilj ansvara för att den utländske 
utbytesstudenten, efter introduktionskursen, får fortsatt undervisning i 
svenska språket  
 

- inbjuda den utländske utbytesstudenten till aktiviteter av skilda slag 
 

- inbjuda den utländske utbytesstudenten till klubbmöten och att denne 
vid åtminstone ett tillfälle håller ett föredrag om sig själv och sitt land 

 
- genom kontaktpersonen betala ut fickpengar 

 
I varje rotaryklubb som deltar i utbytet finns en kontaktperson, vars uppgift 
bl. a. är att vara en länk mellan den utländska utbytesstudenten, familj och 
skola. Värdfamilj och kontaktperson samarbetar och ska ha kontinuerlig 
kontakt. 
 
Klubben ansvarar för att det finns värdfamiljer för den utländska 

utbytesstudentens hela utbytesåret. 
 
 

 
3. VÄRDFAMILJENS ÅTAGANDEN 

 
För värdfamiljen gäller att: 
 tillse att utbytesstudenten kan delta i skolans aktiviteter och 

kamratliv. 
 utbytesstudenten erbjuds ordnad samvaro, gemensamma måltider 

och andra för familjen gemensamma aktiviteter. 
 det ej är tillåtet att ta emot mer än två utbytesstudenter samtidigt 

och att de inte får vara av samma nationalitet. 
 utbytesstudenten inte ska utföra sysslor i hemmet i större 

utsträckning än den övriga familjen. 
 utbytesstudenten inte får utnyttjas som ”au pair”. 
 utbytesstudenten ska beredas lämplig plats för studiearbetet. 
 utbytesstudenten ska ha egen säng. 
 om utbytesstudenten ska dela rum, måste det vara med person av 

samma kön och i ungefär samma ålder. 
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Att ta emot en tonåring i sitt hem är lärorikt och arbetsamt. Man åtar 
sig en uppgift som förälder, med allt vad detta innebär och bör redan 
för första stund göra klart för den nya familjemedlemmen vilka regler 
som gäller i familjen. (Till hjälp kan bilaga B användas.) 
De kostnader som är förenade med att vara värdfamilj är de som 
familjen skulle ha haft för sin egen dotter/son. Utöver kost och logi 
kan det innebära kostnader för t.ex. restaurangbesök, biobesök 
tillsammans med familjen etc. Klädinköp ingår inte i värdfamiljens 
åtaganden. Från Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte får den utländske 
utbytesstudenten fickpengar. (Se 4.f Fickpengar.) 
 
 

 
4. UTBYTESÅRET 

 
4.a Varaktighet 
 Utbytesstudenter från Europas länder, Indien, Japan, Kanada, 

Mexiko, USA och i vissa fall Brasilien kommer mellan 28 juli och 
1 augusti 2019. Utbytesåret för dessa varar, i princip – variationer 
kan förekomma, i elva månader, t.o.m. slutet av juni, för att de ska 
få uppleva svenskt midsommarfirande. 
 
De som önskar delta i bussrundturen är naturligtvis välkomna att 
stanna lite längre. Se vidare under 4.d Aktiviteter. Efter avslutad 
resa/resor ska utbytesstudenterna återvända hem. Vill de själva och 
värdfamiljen att de stannar längre, ska det ske i överenskommelse 
med klubben, dock ej längre än visum och returbiljett gäller. 

 
 De utbytesstudenter som kommer från Australien, Nya Zeeland, 

Sydafrika och vissa fall Brasilien anländer omkring den 20 
januari 2020. Utbytesåret varar i tolv månader för att de ska få 
uppleva jul- och nyårsfirandet innan de åker hem. 
 

4.b Skolgång 
När de utländska utbytesstudenterna har anlänt, görs en slutlig 
placering i lämplig årskurs och program på gymnasieskolan. 
 
Detta görs i samråd mellan den utländska utbytesstudenten och 
värdfamiljen, klubbens kontaktperson och skolan. Det är viktigt att 
hon/han får ordentlig information om de valmöjligheter som finns. 
 
Lektionerna i skolan är obligatoriska! Det är angeläget att 
värdfamiljen på lämpligt sätt ser till att arbetet i skolan bedrivs hela  
dagen.    
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Värdfamiljerna svarar bl. a. för eventuella kostnader för de utländska 
utbytesstudenternas resor till och från skolan, och eventuella övriga 
kostnader i samband med skolgången. Utbytesprogrammet förutsätter 
gymnasiestudier på heltid, varför nöjesresor under terminstid bör 
undvikas. Undantag från regeln får göras endast om särskilda skäl 
föreligger. Se vidare under 5.b Resor. 
 
4.c Språkträning 
En förutsättning för att de utländska utbytesstudenterna ska få så stor 
behållning som möjligt av sitt utbytesår, är att de snarast lär sig 
svenska. Därför anordnas en introduktionskurs med språkträning, 
information om Sverige samt ev. studiebesök. Introduktionskursen 
hålles under en vecka före skolstarten i augusti för utbytesstudenter 
från norra halvklotet, respektive i januari/februari för utbytesstudenter 
från södra halvklotet.  
 
Kurserna är avsedda att vara en introduktion till och start på 
inlärningen av det svenska språket. Fortsatt undervisning i svenska 
språket behövs åtminstone under första terminen, och ofta kan 
utbytesstudenterna delta i skolornas invandrarundervisning. 
Värdklubben ansvarar för att språkinlärningen fortsätter. Den bästa 
inlärningen görs förstås hos värdfamiljerna och därför rekommenderas 
alla att prata svenska från första början. 
 
Inbjudan till språkkursen kommer direkt från respektive 
distriktsordförande. Se bilaga A. 
 
4.d Aktiviteter 
Varje år inbjuds de utländska utbytesstudenterna att delta i vissa 
gemensamma aktiviteter i Rotarys regi. De kan vara ordnade 
distriktsvis eller gemensamt för hela landet.  
 
De gemensamma arrangemang som sannolikt ordnas även 2019 är: 
 
 Vintervecka i Kiruna där man bla besöker Ice Hotel och Narvik. 

Resan arrangeras av Hjalmar Lundbohms gymnasiet i Kiruna i 
slutet av mars/början av april. 

 Bussrundtur i nordiska länder under ca två -tre veckor i juni/juli.  
 

Inbjudan till dessa arrangemang skickas ut i januari 2019 efter det att 
utbytesstudenterna från södra halvklotet har kommit. Information 
finns även på hemsidan  www.rotarystudent.se 
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4.e Avbrutet utbytesår 
Det händer att utbytesstudenter avbryter sitt utbytesår. Anledningarna 
kan vara skiftande; stark hemlängtan, brist på motivation, medicinska 
problem, olämpligt uppförande etc. Detta drabbar såväl svenska som 
utländska utbytesstudenter. 
 
Vi vill här påpeka att om detta skulle hända huvudvärdfamiljen, 
uppstår en ”värdskapsskuld” gentemot distriktet som återgäldas, 
inom en snar framtid eller under framtida utbytesår. Om den egna 
dottern/sonen kommer hem i förtid, eller blir hemskickad kvarstår 
ändå skyldigheten att vara värdfamilj. 
 
4.f Fickpengar 
De utländska utbytesstudenterna får 1000 kronor per månad i fickpeng 
från Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte. De ska utbetalas personligen 
av kontaktpersonen till utbytesstudenten. 
 
För utbytesstudenter som anländer i 28 juli-1 augusti utbetalas 
fickpengar i elva månader. De betalas ut till rotaryklubben, för 
vidarebefordran till kontaktpersonen. För utbytesstudenter som 
anländer i januari utbetalas fickpengar i tolv månader. De betalas ut 
till rotaryklubben, för vidarebefordran kontaktpersonen. 
 
4.g. Övrigt 
Post till er utbytesstudent kan komma till henne/honom efter det att 
denne flyttat från er familj. Det är mycket viktigt att ni eftersänder 
den till nästa värdfamilj. Stryk bara över den gamla adressen och 
ersätt den med den nya. Skriv därefter ”Eftersändes” på kuvertets 
framsida nära adressen, och posta. Det kostar inget. 
 
 

 
5. REGLER 

 
5.a Allmänt 
Beträffande Rotarys regler, gäller samma regler för de utländska 
utbytesstudenterna som för de svenska. Alla utbytesstudenter har i sin 
ansökan accepterat och skrivit under de regler Rotary ställer som 
villkor för deltagande i utbytet. 
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”The four D’s” 
Driving 
Drugs 
Drinking 
Dating 
 
 Driving - Förbud mot att framföra motorfordon 

Alla deltagare i Rotarys Ungdomsutbyte förbinder sig skriftligen 
att inte framföra motorfordon och därmed att inte ta 
körlektioner. 
 
Som motorfordon räknas i detta sammanhang: bil, buss, lastbil, 
husbil, motorcykel, moped, scooter, snöskoter traktor, motorbåt, 
eller liknande redan uppräknade motordrivna fordon 

 
Detta förbud är mycket strikt och har tillkommit för att undvika 
allvarliga, rättsliga och försäkringstekniska problem som skulle 
kunna uppstå för den som blir inblandad i en olyckshändelse, som 
förare av ett motorfordon. 

 
 Drugs - Förbud mot droger 

Alla deltagare i Rotarys Ungdomsutbyte förbinder sig skriftligen att 
inte inneha eller använda illegala droger. Läkemedel utskrivna 
av läkare är tillåtna. Innehav, försäljning, och smuggling av droger 
av alla slag, även i små mängder, är straffbart praktisk taget över 
hela världen, även i Sverige. 
 

 Drinking - Alkohol 
Förtäring av alkoholhaltiga drycker är uttryckligen förbjuden. Detta gäller 
även utbytesstudenter som har fyllt 18 år. 

 
 Dating – Sällskapande/intimt umgänge 

Utbytesstudenterna bör umgås och bli vän med så många andra 
ungdomar som möjligt, av båda könen. Flerfalden i umgänget och 
fritidsaktiviteter ger utbytesåret valuta. Därför bör 
utbytesstudenterna undvika att binda sig känslomässigt till en 
enda person, om det innebär att det ”stadiga sällskapet” gör att 
hon/han mer eller mindre isolerar sig från andra utbytesstudenter. 
Det är viktigt att huvudintresset inte fokuseras på en enda person så 
mycket att man inte umgås med andra ungdomar. 
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Om de utländska utbytesstudenterna går miste om att lära känna 
svenska ungdomar, deras tankar och funderingar, 
framtidsförhoppningar, intressen etc, faller en viktig del av 
ungdomsutbytets syfte, nämligen just den att lära känna en bred 
grupp av ungdomar och andra utbytesstudenter i ett främmande land. 
 
Några viktiga regler är ”The six Be´s” – gör det bästa av ditt utbytesår 
Be first – se dig omkring 
Be curious – var nyfiken 
Be on Purpose – var här och nu 
Be grateful – kom ihåg säga tack 
Be of service – hjälp till där du kan 
Be here now – njut av varje dag och stund. Allt är inte roligt men gör 
det bästa av dagen. 
 
5.b Resor Se bilaga C 
Det är förståeligt, om de utländska utbytesstudenterna vill resa och se 
sig omkring under sitt utbytesår. Utbytesprogrammet förutsätter 
studier på heltid, varför restriktioner måste iakttas vad gäller resor 
under skolterminen. De utländska utbytesstudenterna måste respektera 
de regler som gäller för resor under utbytesåret. Året i Sverige är först 
och främst ett skolår. 
 
a) Resor utanför skoltid  
Resor tillåts med värdföräldrar och av Rotary godkända aktiviteter, 
med tillbörlig vuxen färdledning. Andra resor måste godkännas av 
värddistrikt, värdklubb, värdfamilj och utbytesstudentens egen 
familj och hemdistrikt skriftligen (mail är ok). 
 
De utländska ungdomarna får i princip aldrig resa ensamma eller i 
följe med enbart andra ungdomar. Om man skulle vilja/behöva resa 
ensam, måste utbytesstudenten ordna skriftligt tillstånd från 
distriktsordförande och klubbens kontaktperson i både hemlandet och 
värdlandet samt värdfamilj och utbytesstudentens egen familj.  
 
Liftning är inte tillåten och Rotarys Ungdomsutbyte godkänner inte 
s.k. tågluffning. 
 
b) Resor på skoltid 
Undantag från huvudregeln, dvs att resor inte får ske på skoltid får 
göras endast om särskilda skäl föreligger och om skolan ger sitt 
godkännande. Kontaktpersonen kontaktar skolan? Eller kan 
ungdomen söka själv? 
 
I övrigt gäller samma regler som under a). 
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Om den utländske utbytesstudenten skulle behöva ovan uppräknade 
tillstånd inför en resa, se till att de ordnas i god tid. Tillstånden ska 
lämnas till den svenska värdklubben och DC. 
 
VIKTIGT! Se alltid till att den utländske utbytesstudenten har 
fullgott försäkringsskydd för varje resa! 
Det händer att de utländska utbytesstudenterna vill resa och besöka 
varandra i Sverige. Detta kan godkännas om de har en skriftlig 
inbjudan från den familj de ska bo hos. Resandet ska i övrigt 
godkännas och ske enligt ovanstående regler. 
 
Värdklubben ska informera berörda om resereglerna, besluta om sin 
utbytesstudents resor och ansvara för att reglerna följs. 
 
5.c Kontakt med hemlandet 
Den utländska utbytesstudenten har kommit till Sverige för att bo och 
leva här ett skolår. Det innebär att de bl.a. måste ge av sig själva, lära 
sig svenska, anpassa sig till värdfamiljens rutiner och finna sig till 
rätta i skolan. Naturligtvis är detta en stor omställning, och inte alltid 
helt lätt att gå igenom. 
De tre första månaderna är ofta de jobbigaste och hemlängtan kan göra 
sig påmind. Behovet för den utländske utbytesstudenten att hålla 
kontakt med föräldrar och vänner kan vara mycket stort, men denna 
kontakt bör dock inte bli allt för intensiv. Hemlängtan, som alla 
drabbas av mer eller mindre, förvärras oftast av för mycket kontakt 
med hemlandet. 

 
Ett kortare samtal/e-mail i veckan till familjen är ganska lagom. 
Vanlig brevskrivning är faktiskt också ett bra sätt att hålla kontakt. 
 
 

 
6. FÖRSÄKRING, VISUM M.M. 

 
6.a Försäkring 

 
De utländska utbytesstudenterna måste vara försäkrade 
vid ankomst till Sverige. 
 
Det åligger värdfamiljen att kontrollera att försäkring finns så fort 
utbytesstudenten anlänt, och före den av distriktet anordnade 
introduktions- och språkkursen. 
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Försäkringen ska täcka 
 Läkekostnader 

och helst även 
 Bagage 
 Ansvars- och rättsskydd 
 
En kopia av den utländska utbytesstudentens försäkringshandling 
skickas snarast möjligt efter ankomst in till RU-kontoret. Den ska vara 
skriven på engelska, och ange 
 
- giltighetstid 
- vad den täcker 
- vem försäkringen gäller 
- beloppsgränser. 
 
Finns inte adekvat försäkring måste detta ordnas omgående, inom två 
dygn från ankomsten. Kontakta då på ERV Försäkrings AB, tfn. 
0770-45 69 00. De tillhandahåller en försäkring, särskilt utformad för 
utländska utbytesstudenter. Kostnaden är ca 6 000 kr för ett år, och 
betalas av utbytesstudenten. 
 
Om det blir aktuellt med läkar-/sjukhusbesök, och den utländska 
utbytesstudenten inte har medel att lägga ut för sjukhusbesök, tala 
med klubbens kontaktperson. 
 
Rotarys Ungdomsutbyte erbjuder de utländska studenterna att teckna 
sin försäkring hos ERV om de inte hittar någon bra försäkring i sitt 
hemland. Det kan då hända att ni som värdfamilj ombeds lägga ut för 
försäkringen tills den utländska utbytesstudenten anlänt till Sverige, 
eftersom den måste vara betald när de åker hemifrån. 
 
6.b Visum 
Utbytesstudenterna ska vid ankomsten ha studentvisum för 12 
månader.  
 
Det åligger värdfamiljen att kontrollera att visum finns och att det 
har rätt giltighet. Om detta saknas, kontakta genast respektive 
distriktsordförande. 
 
6.c ID-kort 

• För att få ett ID-kort, måste man ha ett personnummer. 
Personnummer ges bara till den som har ett visum som överstiger 12 
månader, så därför brukar inte utbytesstudenter få det. Kontakta 
lokala skattemyndigheten för ytterligare information.  
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• Som utbytesstudent kan de få ett Mecenat-kort (det gamla CSN-
kortet som samtliga svenska gymnasieungdomar får med automatik). 

• Kortet ger ungdomarna tillgång till diverse studentrabatter som deras 
klasskamrater alltså får automatiskt. 
 

• Det man behöver för att ansöka är ett intyg från skolan där det 
framgår att utbytesstudenten är inskriven i skolan samt ett 
"temporärt" personnummer. Detta personnummer kommer enbart att 
användas i kommunikation mellan skolan och Mecenat för att 
säkerställa att man pratar om samma elev. Det innebär att skolan 
själv tilldelar de sista fyra siffrorna som exempelvis kan vara T000. 
 

• När man fått intyget från skolan går man till Mecenats hemsida, 
väljer Kundtjänst och Ansök om Mecenatkort. Börja med att ange 
utbytesstudentens temporära personnummer och fyll därefter i 
utbytesstudentens övriga uppgifter samt bifoga intyget från 
skolan. Efter ett par dagar får man besked om kortet är beviljat eller 
inte. Därefter tar det ytterligare ca 3 veckor innan det kommer hem i 
brevlådan tillsammans med inloggningsuppgifter. 

 
6.d Hemresan 
 
Flygbiljetten är giltig 1 år från utresedatum. För giltighet av visum se 
visumbrevet. Om du måste ändra hemresedatum kontrollera 
ordentligt med värdfamiljen samt kontaktpersonen i din 
värdklubb och/eller med DC i utlandet när det är lämpligt att du 
åker hem. Boka inte om din biljett innan du gjort detta. 
 

 
7. OM DET HÄNDER NÅGOT 

 
Från och med att de utländska utbytesstudenterna anländer, är det 
respektive rotaryklubb som, tillsammans med värdfamilj och 
distriktsordföranden, har ansvaret för utbytesstudenten och dennes 
vistelse i Sverige. Alla eventuella problem ska lösas inom denna krets. 
I vissa fall kontaktas distriktsguvernören, men detta görs, i de fall det 
är aktuellt, endast av distriktsordföranden. 
 
 

 
8. GDPR 

 
De uppgifter alla sökande lämnar i sina ansökningar registrerar vi i vår databas  
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för att kunna hantera dem på ett rationellt sätt. De som får ta del av uppgifterna är 
endast de som arbetar med ungdomsutbytet på vårt uppdrag, d.v.s. rotaryklubbar, 
distriktsordföranden, Rotex, resebyrån, samt våra övriga leverantörer. Dessa får 
dock bara del av de uppgifter som är tillämpliga. Vi kan också lämna ditt namn 
och telefonnummer till andra som söker samtidigt, som t.ex. kommer att åka till 
samma land/distrikt som dig. Många som söker vill komma i kontakt med någon 
som t.ex. varit i Brasilien tidigare och då kan vi också förmedla den kontakten. 
 
 

 
9. STUDENT OF CONDUCT FOR WORKING WITH YOUTH  

EXCHANGE – UPPFÖRANDEKOD FÖR UNGDOMSUTBYTEN 
INOM ROTARY INTERNATIONAL 

 
 
Rotary International har från och med den 1 januari 2007 infört en standard, en 
s.k.certifiering för sitt arbete med ungdomsutbyten. Varje rotarydistrikt som vill 
delta i ungdomsverksamheten har förbundit sig att arbeta enligt vissa fastlagda 
regler, vilka Rotary har sammanfattat i nedanstående uppförandekod 

 
Uppförandekod för arbete med ungdomsutbyten 
Rotary International arbetar för att skapa och upprätthålla en så trygg miljö som 
möjligt för alla personer som deltar i Rotarys verksamheter. Samtliga rotarianer, 
rotarianers äkta makar, partners och andra frivilliga är skyldiga att i sin kontakt 
med barn och ungdomar göra sitt bästa för att värna om deras välbefinnande och 
förhindra att de utsätts för fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp. 
 

Antagen av Rotary Internationals styrelse i november 2002 

 
 

 
10. STIFTELSEN ROTARYS UNGDOMSUTBYTES KONTOR 

 
Landskorrespondenter ansvarar för placeringen av de utländska 
utbytesstudenterna i Sverige, att de får underlag för att söka visum, 
och annan nödvändig information m.m. RU-kontoret samarbetar med 
korrespondenterna. 

 
Adress: 

 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 

Varuvägen 9 
125 30 Stockholm-Älvsjö 
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Tel växel: 08-644 74 10  
 

E-post: info@rotarystudent.se 
 

Hemsida: www.rotarystudent.se 
 

- - - - - - 
 

LYCKA TILL! 
 
 
 
 
 

Stockholm september 2018 
 

Copyright Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 
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Bilaga A:1 
 

QUESTIONS FOR THE FIRST NIGHT WITH HOST FAMILY 
 
1.  What do I call you (host parents)? Mum, Dad or Christian name. 
 
2.  What do you want me to do in the house in addition to: 
    a. Make my bed every day? 
    b. Keep my room tidy at all times? 
    c. Clean the bathroom every time I use it? 
 
3.  What is the laundry procedure? Where do I keep dirty clothes until wash day? 
 
4.  Should I wash my own underwear? 
 
5.  What is the procedure about ironing clothes? 
 
6.  May I use the iron, washing machine, sewing machine etc.? 
 
7.  Where can I keep my toiletries? 
 
8.  When is a convenient time for me to use the shower/bath? 
 
9.  May I use bathroom toiletries, i.e., toothpaste, soap etc.? 
 
10. What time are meals? 
 
11. What can I do to assist at mealtimes: 
 
    a. Set the table? 
    b. Clear the table? 
    c. Wash up? 
    d. Put everything away? 
    e. Empty the garbage etc.? 
 
12. May I help myself to food and drink, or must I ask first? 
 
13. What areas of the house are strictly private? 
 
14. May I put up pictures and posters in my bedroom? 
 
15. May I rearrange my bedroom? 
 
16. What are your feelings about me drinking alcohol? Do you object to me having wine 
at the table with you, or the occasional beer? 
 
17. Where can I store my suitcases? 
 
18. What time must I get up weekdays/weekends? 
 



 

 
Bilaga A:2 

19. What time must I go to bed? 
 

20. What are the rules for me going out at night and at what time must I be at home? 
 
21. May I have friends spend the night? Visit during the day? 
 
22. What are the rules about me using the telephone? 
      Must I ask first? 
      May my friends call me? 
      May I make long-distance calls? Cost? 
      May I make calls to home? Cost? 
 
23. What is the procedure about mailing letters? What address do I use for my incoming 
      mail? 
 
24. Does my host mother or father have any dislikes, such as: 
      chewing gum? 
      wearing a hat (or curlers) at the table? 
      music and how loud? 
      unpunctual people? 
      being interrupted when reading the newspaper? 
      smoking? 
 
25. Do my host brothers and/or sisters have any dislikes? 
 
26. What date are the birthdays of my host family? 
 
27. How do I get around: to school? Locally? To the city?  
 
28. May I use the stereo and TV at any time? 
 
29. What are the rules about going to church? 
 
30. Would you like me to phone home if I’ll be more than 30 minutes late?  
 
31. When you go out as a family, should I pay my own entrance fee, meals etc.? 
 
32. What arrangements should I make for school lunch? 
 
33. Does the Rotary club pay my cost of travel to school? 
 
34. When am I to attend Rotary meetings? 
 
35. What else can I do around the house: cut lawn, help clean, baby-sit? 
 
36. Is there anything else you would like me to know? 
 
37. Please tell me how to interact with the house servants (where applicable). 

 



 

Bilaga B 

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 
Distriktsordföranden (DC) 

2018-2019 
 
 
DC 2320    DC 2370 
Roger Arespång   Gunilla Marklund 
Paprikavägen 14   Nypovägen 113 
961 47 BODEN   613 38 OXELÖSUND 
Mobile. 070-891 23 10   Mobile. 070-659 68 93 
E-mail: rogare67@gmail.com  E-mail: k.gun.mark@gmail.com 
 
 
DC 2330    DC 2380 
Margareta Troive-Hallström  Kicki Falk 
Åkerövägen 39   Ågatan 47 
793 33 LEKSAND   334 32 ANDERSTORP 
Mobile. 070-738 72 69   Mobile. 070-572 05 59 
E-mail: margareta.troive.hallstrom@  E-mail: kickifalk58@gmail.com 
             gmail.com    
                              
 
DC 2340    DC 2390 
Magnus Wallin   Astrid Avenberg Rosell 
Kungsängsgatan 19 B   Hantverksgatan 12 
722 10 VÄSTERÅS   227 36 LUND 
Mobile. 070-915 45 75   Mobile. 070-625 69 63 
E-mail: mwn@kmsegno.se   E-mail:   

astrid.avenberg.rosell@gmail.com 
 
 
DC 2350    DC 2400 
Hänvisas till DC 2370   Marie Abrahamsson 
    Prästgatan 9 
    365 41 HOVMANTORP 
    Mobile. 070-792 09 08 
    E-mail: marie@abrahamsson.at 
 
 
DC 2360    DC 2410 
Eva Persson    Agneta Dryselius 
Trastvägen 2   Klostergatan 45 A 
441 40 ALINGSÅS   582 23 LINKÖPING 
Mobile. 0767-68 34 13   Mobile. 070-686 49 50 
E-mail: eva-persson@telia.com   E-mail: agneta.dryselius@gmail.com 

 
 

 



 

 

Bilaga C 
Resepolicy för utbytesstudenter 
 
I princip är vi positiva till resor:  
dock aldrig  

 musikfestivaler, övernattning i tältstäder eller liknande arrangemang 
 liftning 
 tågluffning 
 till resor utan tillstånd 

 
Skall undvikas: 

 resa under skoltid 
 resa ensam för besök hos släktingar eller goda vänner 

 
Tillstånd krävs för alla resor enligt följande riktlinjer: 
Ansv/område Inom distriktet Inom Sverige Utomlands Anmärkningar 
Inom skolan 
(skoltid) 

familj, klubb, 
rektor 

familj, klubb,  
rektor, egen familj,
sponsorklubb

familj, klubb, 
rektor, egen familj, 
sponsorklubb, DC 

Planerat och under 
skoltid 

Inom skolan 
(fritid) 

familj, klubb familj, klubb, egen 
familj, 
sponsorklubb

familj, klubb, egen 
familj, 
sponsorklubb, DC 

Planerat inom skolan 
men under icke 
skoltid 

Inom Rotary familj, klubb familj, klubb familj, klubb Gäller planerad 
verksamhet, t ex DK, 
Ramble Tour, läger 
eller dylikt 

Med familjen klubb klubb, egen familj, 
sponsorklubb

klubb, egen familj, 
sponsorklubb, DC 

 
 

Med egen 
familj (besök) 

familj, klubb familj, klubb familj, klubb, DC  

Fritid (utom 
skolan) 

familj, klubb, egen 
familj, 
sponsorklubb, 
mottagande familj 

familj, klubb, egen 
familj, 
sponsorklubb, DC, 
mottagande familj

familj, klubb, egen 
familj, 
sponsorklubb, DC, 
mottagande familj 

Ensam eller med 
kompis till boende 
som kan ”garanteras” 
av Rotary 

 
Familj är värdfamiljen 
Egen familj är biologisk/hemlandets familj 
 

   



 

 

Bilaga D 
ROTARY INTERNATIONAL    
Distrikt  
 

FULLMAKT  

Till gymnasiekolan 

Jag accepterar att mina värdfamiljer och Rotarykontaktpersoner har fortsatt tillgång till Skola24, eller annat 
rapporteringssystem som tillämpas av skolan, efter min 18-årsdag.  

Värdföräldrarna och Rotarykontaktpersoner ska behålla sin inloggning och fortsatt få e-postmeddelande om 
min eventuella frånvaro i skolan efter dagen då jag fyllt 18 år. Skolan ska bevaka att detta manuellt förs in i 
datorsystemet på den aktuella dagen. 

I accept that my host families and Rotary counselors will proceed to have access to skola24, or other 
report system used by the school, after I turn 18 years old. 

Host parents and Rotary counselors will keep the login access and proceed receiving e-mail in case of 
absence, after my 18th birthday. The school will monitor the computer system on the actual day. 

 

Förnamn och efternamn Utbytesstudenten: 
Name of the exchange student: 
 
Födelsedatum: 
Date of birth: 
 
Dagens datum: 
Today’s date: 

 

Följande vårdnadshavare vill ha inloggning i rapporteringssystemet som tillämpas av skolan under 
hela läsåret. 
 
Förnamn Efternamn Värdföräldrar: Personnummer: e-postadress: 
 
Familj 1: 
 
Familj 2: 
 
Familj 3: 
 
Familj 4: 
 
Ditt namn Ditt personnummer Din e‐post och mobilnummer 
Rotary D-XXX 
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Ungdomsutbyte 
 
 
 

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 
Varuvägen 9, 125 30 STOCKHOLM-

ÄLVSJÖ Tel: 08-644 74 10 vxl - Fax: 08-
644 52 42  

E-post: info@rotarystudent.se 
 


