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Välkommen till Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte, 
och tack för ditt intresse för vårt ettåriga 

utbytesprogram. Du kommer inte att ångra att du 
valde oss för ditt livs bästa år. 

 
I detta häfte finns information om ettårsutbytet och 

allt du behöver veta för att kunna ansöka. 
 

Rotarys Ungdomsutbyte erbjuder trygga utbyten, 
med stort engagemang 

och hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. 
 
 

Välkommen med din ansökan!



 

 

1. OM ROTARYS UNGDOMSUTBYTE OCH ROTARY  

 
Rotarys ungdomsutbyte 
 
Det är öppet för alla att söka till Rotarys Ungdomsutbytes ettårsutbyte och de övriga 
programmen. Dina föräldrar behöver inte vara medlemmar i någon rotaryklubb, men de får 
vara medlemmar. 
 
Utbytesverksamheten inom Rotary startade redan 1964, men i liten skala. Rotarys 
huvudsakliga utbytesverksamhet i dag är det ettåriga skolutbytet, men även sommarutbyten, 
lägerverksamhet och förmedling av Georgiastipendiet. I början av utbytesverksamheten var 
det främst med USA och Kanada som utbyten gjordes. Idag har vi utbyten med många länder. 
Läger arrangeras framför allt inom Europa. Ettårsutbytet är i grunden ett utbyte, baserat på 
frivilligt arbete, mellan rotaryklubbar i olika länder. 
 
Administrativt har man dock valt att samla klubbarna i olika distrikt, med en 
distriktsordförande (DC=District Chair) som är ansvarig för verksamheten, vilket innefattar 
t.ex. att ordna informationsträffar för utresande utbytesstudenter, språkkurs för utländska 
utbytesstudenter etc. 
 
Sverige är ett s.k. multidistrikt och omfattar de 10 distrikten 2320-2410. Det innebär att de 
svenska distrikten har enats om att arbeta tillsammans, just för att underlätta administrationen. 
I vissa distrikt/länder, bl.a. Sverige finns det en administration inrättad som tillsammans med 
Distriktsordförande arbetar med din ansökan. 

 
Ansvaret för intervjun av den sökande med familj, att förbereda den svenska utbytesstudenten 
inför avresan, och att ta emot den utländska utbytesstudenten mm ligger på respektive klubb 
och distrikt. Det är alltså en rotaryklubb som skall vara värdklubb i Sverige eller som vi säger 
”sponsra” dig, och ta hand om den utländska utbytesstudent som kommer till klubben och din 
familj. Den svenska klubben kallar vi i fortsättningen för din ”sponsorklubb”. Den svenska 
klubben, tillsammans med Rotarys alla medlemmar i Sverige sponsrar till viss del ditt utbyte 
genom ekonomiskt bidrag. 
 
Den klubb som tar emot en utbytesstudent kallar vi ”värdklubb”. Mycket av arbetet med 
ungdomsutbytet sker ideellt. Saker och ting kan därför ta lite längre tid än förväntat. Det är å 
andra sidan det ideella arbetet, och din egen och din familjs insats tillsammans med 
subventionen från Rotarys medlemmar, som gör att programavgifterna kan hållas 
förhållandevis låga.  
 
Tillsammans bildar ”sponsorklubb” och ”värdklubb” ditt nätverk under utbytesåret vilket 
garanterar ett tryggt utbytesår.  
 
Observera att det är ett helt program du söker till, och att när du accepterar deltagande, 
också accepterar alla delar i programmet. 
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Rotary 
 
Rotary grundades den 23 februari 1905 i Chicago av Paul Harris, genom att den första 
rotaryklubben bildades, Rotary One. Ytterligare klubbar bildades, och 1910 bildades det en 
nationell organisation. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. I 
Sverige finns i dag ca 500 klubbar med ca 28 000 medlemmar, fördelade på 10 distrikt. I hela 
världen finns det ca 28 000 klubbar med mer än 1 miljon medlemmar, fördelade på 518 
distrikt. 
 
1976 antog Rotarys internationella styrelse följande definition: ”Rotary är en organisation 
bestående av ledande personer i affärs- och yrkesliv förenade världen over, som erbjuder 
humanitär service, uppmuntrar hög etisk standard inom alla yrken och hjälper till att skapa 
god vilja och fred i världen.” Huvudmottot är ”Service above self”. 
For mer information om Rotary, se hemsidorna, www.rotary.se  och www.rotary.org. 
 
 

 

2. VAD KRÄVS FÖR ATT KUNNA SÖKA? 
 

2.1  Sökanden 
 
Motivation 
Du måste själv vara motiverad att söka och att åka. Det ska inte vara dina föräldrar som tycker 
att du borde åka, eller att du vill åka för att kompisarna åker. 
 
Du måste också fundera igenom varför du vill åka, och vara övertygad om att du vill. Det är 
mycket som förväntas av dig under ett utbytesår. Utbytesåret är inte semesterresa. Du kommer 
naturligtvis att utvecklas eller att lära dig ett språk men du förväntas också uppleva och ta del 
av nya sedvänjor, traditioner, lagar, samhällssystem och en mängd nya människor, som du 
behöver anpassa dig till. Ditt år kommer att handla om att ta seden dit man kommer, och allt 
kanske inte blir riktigt som du föreställt dig innan du åkte. 
 
Det är lätt att försköna ett kommande utbytesår. Vi vill naturligtvis inte alls avskräcka dig 
utan självklart uppmuntra dig att söka, men det är viktigt att du är medveten om vissa saker 
som man som sökande kanske inte tänker på. Genom att vara väl förberedd blir året en 
fantastisk upplevelse, vilket våra före detta utbytesstudenter bekräftar när de kommer hem. Vi 
hjälper dig gärna med att komma i kontakt med ungdomar som tidigare deltagit i Rotarys 
ettårsutbyte.  
 
Språkkunskaper 
Det är generellt inga krav på förkunskaper i språk annat än i engelska, med några undantag. 
 
För att åka till Belgien och Frankrike måste du ha läst franska från åk 7. För att åka till 
tysktalande Schweiz och Österrike gäller samma sak för tyska. För övriga länder kommer du 
att lära dig språket på plats men länderna rekommenderar starkt att du på något sätt försöker 
lära dig grunderna i det språk som talas i respektive land innan du åker. Det går mycket 
snabbare trots allt att komma igång med språkinlärningen när du, redan när du kommer, kan 
grundläggande ord och fraser. 
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OBS! 
Om du söker till vårt utbytesprogram för att t.ex. komma till en speciell stad där du kanske har 
bekanta/släktingar, eller för att du vill kunna utöva en särskild sport eller har andra liknande 
specialönskemål, så har vi tyvärr inga möjligheter att hjälpa till med det.  

 

En introduktionskurs i landets språk hålls vanligen i början av utbytesåret. Eventuella 
kostnader för Introduktionskursen eller ”Orientation camp” som den också kallas betalas av 
dig. Den fortsatta språkträningen under året ska vara gratis.  
 
Placering utomlands 
I databasregistreringen gör du sex val. Sedan gör vi vårt bästa för att placera efter 
önskemålen. I vissa fall är Rotarydistrikten gränsöverskridande (USA/Kanada). För att kunna 
söka Georgiastipendiet ska du ha studerat < 6 månader i USA. 
 
 
 
      
 
 
 
 
Ålderskrav 
För att söka till utbytesåret 2017-2018 gäller följande åldersgränser. 
 
      Australien &          USA & Kanada  Övriga länder 
      Nya Zeeland  

  
  Född 2000 eller 2001  Född mellan 15 aug. 1999 Född 1999, 2000, 2001 

                       och 31 dec. 2001 
 
 
Observera, att om du har börjat skolan ett år tidigare än normalt, får du inte ha tagit 
studenten när du åker ut på utbyte. Detta beror på att våra utbytesländer inte tar emot 
utbytesstudenter som redan har avslutat sina gymnasiestudier. 
 
 
Din hälsa  
För att klara av ditt utbytesår måste du ha god hälsa, d.v.s. vara i både fysiskt och psykiskt 
god kondition. 
 
Därför ingår det att göra en läkarundersökning för att kunna ansöka till vårt ettåriga 
utbytesprogram. Detta för att klargöra att du inte har några hälsoproblem, som skulle kunna 
försvåra ett år utomlands.  
 
Vid den kommande läkarundersökningen är det mycket viktigt att du är helt uppriktig mot 
läkaren när ni talar om din hälsa. Om något inträffar med din hälsa, efter att du har gjort 
läkarundersökningen, bör du gå tillbaka till den undersökande läkaren, och fråga om 
hon/han tror att du fortfarande kan åka i väg på ditt utbytesår. Det kan ibland också vara svårt 
att förstå att man inte är helt frisk. Detta gäller särskilt om man inte mår psykiskt bra eller 
lider av ätstörningar. Ett utbytesår är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Om du tror att du 
inte mår bra, men är osäker måste du prata med dina föräldrar, och sedan även med en läkare.  
Det kan få allvarliga konsekvenser bl a med försäkring om kända hälsoproblem inte är  
korrekt dokumenterade. 
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När du skriver på erbjudandet om att delta längre fram kommer du att intyga att din 
hälsa inte har ändrat sig sedan läkarundersökningen. (Se Registrerings-formuläret) 
 
I bilaga ”Vegetarian or Allergic” ska framgå om du är eller inte är vegetarian eller har 
matrestriktioner, ange detta även på engelska på sidan 2 i ansökningshandlingarna. Förklara 
varför du är vegetarian och i vilken omfattning, liksom hur du löser det hemma. Många 
värdfamiljer, både utomlands och i Sverige, är rädda för att det ska krävas särskild matlagning 
av dem och att deras utbytesstudent riskerar att inte få näringsriktig mat. Det är alltid svårare 
att få vegetarianer och veganer placerade.  
 
Är du allergisk mot något, anger du det på sidan 5 i ansökningshandlingarna, och på bilaga 
”Vegetarian or Allergic”. 
 
Medgivande 
Dina föräldrar måste skriftligen i ansökningshandlingarna medge att de ger dig tillstånd att delta i 
utbytesprogrammet och att de står för kostnaderna. Dina föräldrar måste också medge skriftligen 
att de kommer att vara värdfamilj för en inkommande ungdom.  
 
Regler 
Rotarys Ungdomsutbyte är ett skolutbyte. Du måste under hela utbytesåret följa de regler 
som du i ansökningshandlingarna förbinder dig att följa. Läs igenom reglerna på engelska 
innan du påbörjar ansökningsproceduren och tänk igen om vad de innebär.  
 
Notera också att även om du fyller 18 år under ditt utbytesår, d.v.s. enligt svensk lag blir 
myndig, står du fortfarande under Rotarys regler. Reglerna gäller hela utbytesåret, oavsett din 
ålder.  
 
Hemlängtan 
Tiden står inte still hemma under året. Mycket kan hända. Tänk igenom vad det innebär att 
var borta ett helt år från, familj, vänner och klasskompisar, och att börja i en ny klass när du 
kommer hem. Du behöver också tänka igenom om du är beredd att missa dina syskons 
student, din kusins bröllop eller sista dagarna med en äldre anhörig. 
  
Skolbetyg 
Du bör ha godkända skolbetyg, god allmänorientering, ett allmänintresse för och lätt för att 
skapa bra kontakt med andra människor. Att vara nyfiken och ”open minded” är ett måste för 
att kunna ta till vara ett utbytesår på bästa sätt.  
 
Viktigt för dig som går i åk 9 när du söker är att även om du planerar att åka utomlands nästa 
år i stället för att börja gymnasiet, ska du i alla fall söka till gymnasiet. Mycket kan hända. 
Du kanske ångrar dig, och vill inte alls åka utomlands nästa år och då behöver du ha en 
reservplan. 
 
 
2.2 Att ta emot en utbytesstudent  
Varje familj vars son eller dotter åker iväg som utbytesstudent med Rotary, förbinder sig att  
ta emot en eller flera utländska utbytesstudenter under sammanlagt ett år. 
Alltså är det inte bara du som åker iväg som ska tycka att det är roligt med ett utbytesår. Din  
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familj måste vilja öppna sitt hem för en eller flera utländska utbytesstudenter. 
 
Observera, att om ni är två syskon från samma familj som åker ut samtidigt måste er familj ta 
emot två eller flera utbytesstudenter, under sammanlagt två år. Det är olämpligt att en familj 
är värd för två utbytesstudenter samtidigt. 
 

 
3. ATT VARA VÄRDFAMILJ  

 
3.1 Allmänt  
Rotary engagerar sig i utbytesverksamheten därför att man på ett konkret sätt vill bidra till 
ökad förståelse och tolerans mellan människor från olika länder, kulturer och religioner. 
 
Det är Rotarys mål, att de utländska utbytesstudenterna blir omhändertagna i Sverige på ett 
sådant sätt att uppriktiga vänskapsband blir knutna och att de återvänder hem med förståelse 
för vårt land och vår kultur. 
 
Under året i Sverige ska utbytesstudenterna gå i skola, lära sig vårt språk, studera vårt 
samhällsskick och vår kultur och även förmedla något av det egna landets kultur och 
värderingar. 
 

 
3.2 Krav  
Den familj som skickar iväg sin dotter eller son förbinder sig att vara värdfamilj för en eller 
flera utländska utbytesstudenter under sammanlagt ett år. De krav som ställs på en 
värdfamilj är följande: 
 
• Värdfamiljen ska se till att utbytesstudenten kan delta i skolans aktiviteter och 
   kamratliv.  
• Utbytesstudenten ska erbjudas ordnad samvaro, gemensamma måltider och andra för 
familjen gemensamma aktiviteter.  
• Värdfamiljen får inte ta emot två utbytesstudenter samtidigt.  
• Utbytesstudenten ska inte utföra sysslor i hemmet i större utsträckning än den övriga 
familjen.  
• Utbytesstudenten får inte 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.  
 
Rotary förordar att varje utbytesstudent både i Sverige och i utlandet ska ha tre värdfamiljer 
under sitt år, dock minst två. Det betyder alltså att din familj kan komma att vara värdfamilj 
för två-tre olika utbytesstudenter, inte samtidigt men under sammanlagt ett år. 
Den svenska värdklubben/kontaktpersonen i Rotaryklubben ansvarar för att den utländska 
utbytesstudenten har värdfamiljer. Naturligtvis kan man hjälpas åt om din familj har tips på 
andra familjer som vill öppna sitt hem för en utbytesstudent. 
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Fördelen med ett flerfamiljssystem är att den utländska utbytesstudenten får lära känna fler 
sätt att leva, och därigenom vidga sina vyer. Kortare värdskapsperioder skapar för respektive 
värdfamilj ett större engagemang för den utländska utbytesstudenten. 
 
Gör gärna egna förfrågningar i ett tidigt skede i t.ex. bekantskapskretsen för att hitta fler 
värdfamiljer. Om flera ungdomar på en ort åker iväg, kan utbytesstudenterna rotera mellan 
flera värdfamiljer. Kontakta gärna din Distriktsordförande eller kontaktpersonen i 
Rotaryklubben för mer information. Alla värdfamiljer bör vara ordnade när den utländska 
utbytesstudenten anländer.  
 
De kostnader som är förenade med att vara värdfamilj är de som familjen skulle ha haft för 
sin egen son/dotter. Förutom kost och logi kan det vara t.ex. busskort, mobil, tillgång till dator 
och internet, restaurang- och biobesök tillsammans med familjen etc. Värdfamiljerna svarar 
också för eventuella kostnader för utbytesstudentens resor till och från skolan, och eventuella 
övriga kostnader i samband med skolgången. Klädinköp ingår inte i värdfamiljens åtaganden. 
 
Från Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte utbetalas 1000 kronor per månad i fickpengar, som 
förmedlas av klubbens kontaktperson till utbytesstudenten. 
 
I vissa fall förekommer det att utbytesstudenterna avbryter sitt utbytesår (early return) av 
olika anledning. (Detta gäller såväl svenska som utländska ungdomar.) 
Vi vill här påpeka att om detta skulle inträffa för din familj, kvarstår en värdskapsskuld, 
och ni kan behöva ta emot en ny utbytesstudent inom en snar framtid, eller under framtida 
utbytesår. Om den egna dottern eller sonen kommer hem i förtid, kvarstår också 
skyldigheten att vara värdfamilj. 
 
För de utbytesstudenter som kommer i augusti 2017 kommer normalt besked om vilken 
utländsk utbytesstudent som blir placerad i din rotaryklubb och familj i april-juni 2017. För de 
utbytesstudenter som kommer i januari 2018 kommer normalt besked om vilken utländsk 
utbytesstudent som blir placerad i din klubb och familj i augusti/oktober 2017. 
 
 
3.4 Skolgång och språkträning  
När de utländska utbytesstudenterna har anlänt, görs en slutlig placering i lämplig årskurs och 
program på gymnasieskolan. Den ska göras i samråd mellan utbytesstudenten, värdfamiljen, 
klubbens kontaktperson och skolan.  
 
Att delta i skolarbetet är obligatoriskt! 
 
Värdfamiljerna svarar bl.a. för kostnader för utbytesstudentens resor till och från skolan, och 
övriga kostnader i samband med skolgången. 
 
Introduktionskurser med språkträning, information om Sverige och studiebesök, ordnas före 
skolstarten i augusti för utbytesstudenter som kommer 28 juli-1 augusti, respektive slutet av 
januari för de utbytesstudenter som anländer 10-20 januari. Värdklubben ansvarar för att 
språkinlärningen fortsätter. Det är viktigt att värdfamiljen månar om att tala svenska från  
första stund och inte använder engelska mer än nödvändigt. 
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3.5 Regler  
Beträffande Rotarys regler gäller samma regler för de utländska utbytesstudenterna som för 
de svenska. Alla utbytesstudenter måste i sin ansökan acceptera och skriva under de regler 
Rotary ställer som villkor för deltagande i utbytet. Se punkt 6. 
 

 
4. VILKA LÄNDER KAN DU SÖKA OCH VILKA INTRESSEN HAR 
DU?  

 

4.1 Allmänt  
Nedan beskrivs i korthet Rotarys ungdomsutbyte i olika länder, och vilka möjligheter till 
önskemål du har. Även om Rotary är en enda organisation, så färgas verksamheten mycket av 
lagar, förordningar och traditioner i respektive land. 
 
Du har säkert redan nu funderingar och önskemål om språkområden du skulle vilja åka till. 
Vill du komma i kontakt med någon som har varit i ett speciellt land, kan du kontakta RU-
kontoret. Se vår hemsida för reseberättelser www.rotarystudent.se  
eller Facebooksidan Rotarystudent.  
 
Rotarys Ungdomsutbyte i Sverige kan inte tillgodose önskemål som att du blir placerad på 
särskild ort, i särskild skola, får möjlighet att utöva en särskild sport, etc. Vi har ett begränsat 
antal platser i respektive land och gör utifrån detta vårt bästa för att ta hänsyn till önskemål 
om placering utifrån intresse, land och distrikt. Antalet platser och områden kan variera år 
från år. 
 
Vi förbehåller oss alltid rätten att göra den slutliga placeringen i land och distrikt. 
 
Vi vill att du anger sex landsalternativ på databasregistreringen. Eftersom vi ständigt 
utvecklar utbytet kan du själv skriva ett land även om det inte finns med som alternativ men 
observera att du alltid ska välja sex alternativ. Endast de distrikt som är certifierade enligt 
Rotarys regler kan komma ifråga för utbyte.  
 
Observera att nästan alla svenska utbytesstudenter blir placerade på mindre orter, d.v.s. 
orter med 500-5000 invånare.  Det är distrikten utomlands som helt och hållet bestämmer 
placeringarna, och tyvärr inget vi kan påverka ifrån Sverige.  
 
Din inkvartering utomlands sker hos värdfamiljer. Vanligtvis har de svenska 
utbytesstudenterna tre olika värdfamiljer under året. 
 
Många av de utländska värdfamiljerna har ofta inte egna barn som är ute i världen samtidigt. 
Å andra sidan kan de ha stor erfarenhet av att ha utländska ungdomar hos sig. Gemensamt är 
att de ställer upp på frivillig basis utan ersättning. 
 
Vi försöker ordna så att alla avresor sker fördelat på några dagar i mitten av juli och i mitten 
av augusti. Beroende på de utländska distriktens önskemål, kan avresorna eventuellt ske på 
andra dagar. 
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RU-kontoret tillhandahåller tyvärr inte generell landsinformation om våra utbytesländer utan 
vi föreslår att du själv informerar dig genom t.ex. böcker och Internet. 
 

 
 
 
 
 

Observera att placeringen inte är helt definitiv förrän du har fått 
besked om värdklubb och skola utomlands, normalt i maj 2017. 

 
Ibland uppstår svårigheter inom distrikten och du kan bli flyttad från ett distrikt till ett annat. 
Tyvärr kan det ibland uppstå så sent som i maj/juni, och får du kanske inte definitivt besked 
förrän 3-4 veckor före avfärd från Sverige. 
 
Det kan till och med bli så (även om det är ytterst sällsynt) att du får en placering i ett 
annat land än det som ursprungligen angivits i erbjudandet. 
 
I de fall det uppstår problem med placeringen kontaktar vi naturligtvis dig och diskuterar en 
lösning. 

 
 

4.2 Australien 
I Australien är det skolplikt mellan 6 och 15 år och det är därför kostnadsfritt att gå i skolan. 
Vanligtvis går man i offentliga skolor där man oftast måste bära skoluniform. Eventuell 
kostnad för skoluniform får du och dina föräldrar stå för. Ibland kan man få låna en uniform. 
En del skolor är särskilda pojk- eller flickskolor. 
 
Alla distrikt har både kust- och inlandsområden. Vi kan inte påverka placeringen inom 
distriktet. Utbytesstudenterna från Australien kommer till Sverige runt den 20 januari varje 
år. 
Korrespondent för Australien – Ewa Michaelsson   ewa.michaelsson@gmail.com 
 
4.3 Brasilien  
Brasilien är en mångkulturell ung demokrati - ett fantastiskt alternativ i Rotarys utbud av 
ungdomsutbyte. Sverige har god kontakt med flera av Rotarydistrikten i Brasilien. Distrikten 
har engagerade och erfarna funktionärer. De brasilianska distrikten har varje år många 
utbytesstudenter och genomför flera gemensamma träffar, vilket betyder ett stort framtida 
nätverk av kontakter över hela världen. Brasilien har ett intressant poängsystem för 
utbytesstudenterna, där aktivt deltagande i skolarbetet och i Rotaryklubbens verksamhet, kan 
ge bonus i form av, att utan kostnad, delta i en intressant resa. 
 
Resor erbjuds till exotiska platser som Amazonas, Faz Igguazzo, Rio med flera platser. 
I Sao Paulo-området har många stora svenska företag etablerad verksamhet. Språket är 
portugisiska. Kanske är Brasiliens portugisiska en dörr till framtiden. 
Hämta inspiration via 
          -   nätet, t ex Rotary Youth Exchange Brazil, eller YEP Brazil district 4510 
          -   någon eller några som nyligen upplevt Fantastiska Brazil, se blogglista 
Korrespondent för Brasilien – Stig Forsling   stig.forsling@telia.com 
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OBS! 
Tiden före din avresa är alltid fylld av aktivitet. Det viktigaste, och som brukar ta mycket tid 
och tålamod i anspråk, är ansökan om visum. För vissa länder kräver visumansökan att du be-
söker aktuell ambassad vilken inte alltid ligger i din närhet. Att planera in semesterresor eller 
annat i juni/juli före din avresa är inte att rekommendera. Behöver vi justera texten 



 

 
4.4 Europa  
Vi har utbyten med Frankrike, Italien, Schweiz, Spanien, Tyskland och Österrike, men det är 
möjligt med övriga länder i Europa. Utbytet varar vanligen i elva månader. Skolan ställer 
kunskapskrav på värdlandets språk. 
Observera att resan till och från europeiskt land bokar du själv.  
 
Under vissa förutsättningar kan du få med ditt studiebidrag. Kontakta CSN www.csn.se 
Korrespondent för Europa – Astrid Lofdahl   rotary2380@gmail.com 
 
4.5 Indien  
Huvudspråk är engelska och hindu. Avresa brukar ske i mitten av juli. 
 
Skolsystemet är lite annorlunda men det finns ett rikt utbud av kurser att välja mellan, allt från 
modern teknologi till indisk matlagning och yoga. 
 
Ett annat sätt att beskriva det moderna Indien är att nämna den mest prestigefyllda 
utbildningsinstitutionen i världen för civilingenjörer med IT-inriktning. När 
arbetskraftsinvandring kommer på tal i västvärlden tas ofta denna exklusiva elit av 
dataspecialister som exempel. Världens största webbaserade e-postföretag startades för övrigt 
av en indier som sedan sålde företaget vidare. 
Korrespondent för Indien – Lars Karlsson   lars.karlsson@rotarystudent.se 
 
4.6 Japan  
Att åka till Japan är en utmaning, som ger mycket tillbaka enligt de utbytesstudenter som 
tidigare varit där. De första månaderna kan dock vara lite tuffa, med det annorlunda språket 
och den nya kulturen, men låt dig inte avskräckas. En av våra tidigare utbytesstudenter har 
uttryckt det på följande sätt. ”Det är som att bestiga ett berg. Det är jobbigt att komma upp, 
men när man väl är uppe är det bara att slå sig ner och njuta av utsikten.” Svårigheterna  
 
uppvägs av japanernas gästfrihet, och av att du som västerlänning blir mycket väl  
omhändertagen.  
 
Om du väljer Japan och blir antagen får du av oss, för att kunna förbereda dig så bra som 
möjligt, en bok som beskriver kultur, traditioner och sedvänjor i Japan. 
 
Du bör försöka att lära dig lite japanska innan du åker. Det underlättar de första kontakterna, 
för japanerna är oftast lite blyga att tala engelska. Utbytet varar elva månader.Avresan sker 
vanligen i mitten av augusti. Är du nyfiken på Japan har vi ett särskilt informationsblad, och 
du kan få prata med utbytesstudenter som har varit där.  
Korrespondent för Japan – Lars Karlsson   lars.karlsson@rotarystudent.se 
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4.7 Mexiko  
I Mexiko har vi fyra-åtta platser årligen, i fyra olika distrikt i trakterna kring Veracruz, 
Monterrey Puebla och Chihuahua. Det är inte några krav på att du kan spanska, men du bör 
förbereda dig genom att lära dig spanska innan du åker. Utbytet varar elva månader. Avresa 
sker i mitten av juli och mitten av augusti beroende på destination.  
Korrespondent för Europa – Astrid Lofdahl   rotary2380@gmail.com 
 
4.8 Nya Zeeland   
År 1877 infördes obligatorisk och avgiftsfri utbildning för alla barn mellan 7 och 13 år, 
numera 6 och 16 år. 
Nya Zeeland tillhör ett av våra populärare länder, och det är alltså många som söker till de 
fem platser vi har där. Avresa sker årligen i mitten av juli. Utbytet varar tolv månader, och går 
inte att förkorta för att åka hem och sommarjobba.  
Korrespondent för Nya Zeeland – Ewa Michaelsson   ewa.michaelsson@gmail.com 
 
4.9 Sydafrika  
”Olika folk förenade” är Sydafrikas valspråk och det är verkligen något att sträva efter i ett 
land där befolkningen är en av världens mest skiftande. 
 
Engelska talas av många samt även flera olika bantuspråk (varav 9 officiella) samt afrikaans 
som är de vita boernas språk. 
 
I Sydafrika går man i skolan måndag-fredag och alla bär skoluniform. Respekten för lärarna, 
som tilltalas ”madam” eller ”Sir” är hög. 
 
Sydafrika är indelat i nio provinser: Östra Kapprovinsen, Fristatsprovinsen, Gauteng, 
KwaZulu-Natal, Limpopoprovinsen, Mpumalanga, Nordvästprovinsen, Norra Kapprovinsen 
och Västra Kapprovinsen. Vi har utbyte med några olika distrikt, bland annat distrikt i 
KwaZulu-Natal (Durban), Gauteng (Johannesburg) och Västra Kapprovinsen. 
Andra saker vi sammanknyter med just Sydafrika är cricket, rugby och scouting liksom 
författare som Nadine Gordimer, J. M. Coetzee, som båda fått Nobelpriset i litteratur, och 
J.R.R. Tolkien. 
Korrespondent för Sydafrika – Lars Nyberg   larsnyberg47@gmail.com 
 
4.10 Sydkorea (Republiken Korea) 
Under ditt studieår Korea går du på gymnasiet bland koreanska ungdomar där undervisningen 
sker på koreanska. Du får extralektioner i Koreanska och det är viktigt att du så snabbt som 
möjligt lär dig språket. Lär dig gärna några ord innan du åker. 
 
Korea har en ungbefolkning och en utpräglad ungdomskultur där K-pop är välkänt även i väst. 
Bland allt det ungdomliga är Korea också ett traditionellt land där hierarki är viktigt. Man vi-
sar respekt för lärare och föräldrar och förde som är äldre. Sydkorea är ett säkert land med låg 
kriminalitet. 
Korrespondent för Sydkorea – Marianne Gustafsson   marianne.gustafsson@vgregion.se 
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4.11 Taiwan  -Vill du kunna prata kinesiska? – då ska du åka till Taiwan 
Under ditt år i Taiwan går du på gymnasiet bland Taiwanesiska ungdomar där undervisningen 
sker på kinesiska/mandarin. Du får dessutom extralektioner i mandarin och om landets kultur.  

Vanligen sker extraundervisningen under skoltid en eller två eftermiddagar i veckan, då 
många utbytesstudenter från olika länder samlas och träffar en lärare. Ibland är det rena 
språklektioner, ibland kan det vara matlagning, musik, qigong, museibesök eller något annat 
kulturellt. Extraundervisningen för er utbytesstudenter sker på engelska. Lär dig gärna några 
ord innan du åker, det finns enklare gratiskurser via internet.  

Hierarki är viktigt i Taiwan och i hela Asien. Man visar respekt för lärare och föräldrar och 
för de som är äldre. Människor är otroligt vänliga och hjälpsamma. Kriminaliteten är låg. 
Taiwan får du verkligen uppleva en annan kultur.   
Korrespondent för Taiwan – Marianne Gustafsson   marianne.gustafsson@vgregion.se 
 
4.12 Thailand   
Officiellt språk är thai. Thailand är ett land som är dränkt av traditioner och seder vilka har 
funnits i tusentals år. Många av dessa traditioner utgår från respekt, de äldre, buddismen och 
förfäder. 
 
För att kunna tillgodogöra dig skolan och din tid i landet i övrigt är det bra om du läser på om 
Thailand innan du reser.  
Korrespondent för Thailand – Lars Karlsson   lars.karlsson@rotarystudent.se 
 
4.13  USA/Canada 
Generellt	 
I Rotarys utbytesprogram räknas Kanada och USA som ett område. Rotary's utbyte sker di-
strikt till distrikt. I Nordamerika är distrikten många gånger landsöverskridande. Det vill säga, 
de amerikanska distrikt som Rotary Sverige byter med kan ha Rotaryklubbar både i USA och 
Kanada. Rotary i Sverige kan inte påverka valet av placering som det amerikanska distriktet 
gör.  
 
Notera att pälsdjur är vanligt förekommande både i USA och Kanada. Erfarenhet är att katter 
är vanligast i norra USA medan hundar finns i söder. I söder finns mycket boskap och med 
det följer oftast både hundar och katter. Allergiker för pälsdjur måste vara tydliga med hur 
allvarlig deras allergi är. 
 
Kanada	 
Som utbytesstudent kan du hamna i någon större stad men med stor sannolikhet hamnar du i 
en mindre ort. Ofta i närheten av gränsen mot USA. Normalt är det engelska som gäller. Finns 
ett starkt önskemål från dig som student att lära dig franska så kan vi kontakta distrikt med i 
franska som huvudspråk för att undersöka möjligheten med fransktalande värdfamiljer.  
Skolan i Kanada påminner om den svenska skolan varför det oftast är lätt att komma in i den.  
	
USA	 
Som Student i USA måste du vara mycket anpassningsbar men med det följer att du kan få 
upplevelser som du förmodligen aldrig skulle kunna uppleva i Sverige.  
Skolan du hamnar i kan vara av varierande kvalitet med avseende på krav och förväntningar. 
Vissa skolor kan påminna om den svenska skolan men du kan komma att gå i en skola som  

(11) 



 

ställer höga krav. I vissa skolor är godkänt inte är bra nog. För de senare kan Rotaryklubben 
ha betalat stora summor för att just du ska få den bästa utbildningen. Kraven kan i bland upp-
levas som övermäktiga och det har hänt att skolor relegerat studenter som inte når upp till 
förväntad nivå. Som student måste du därför snabbt försöka få en bild i vad skolan förväntar 
sig av just dig. Som student så gäller det också att få bra kontakt med sin kontaktperson i den 
lokala Rotaryklubben. Kontaktperson är nyckeln till att hjälpa dig att förstå kraven och 
komma in i kulturen.  
 
En särskild facebooksida finns för Rotarystudent	‐	Sverige/USA/Kanada	2016/2017	 
Avresorna brukar ske i mitten av augusti, och utbytet varar i elva månader.  
Korrespondent	för	USA/Kanada	–	Magnus	Wallin	mwn@kmsegno.se	 
 
4.14 Övriga länder   
Rotary finns i de flesta av världens länder, vilket kan ge långtgående möjligheter till utbyte.  
Kontakta oss gärna för mer information. 
 
 

 
5. KOSTNADER OCH BETALNING  
 

 
5.1 Registreringsavgift  
Registreringsavgiften för att ansöka till utbytesåret 2017-2018 är 600 kr. Den ska sättas in på 
vårt bankgirokonto 754-2624.  
Ange namn och adress på talongen. Registreringsavgiften betalas inte tillbaka om du skulle 
ångra dig.  

 
5.2 Programavgifter  
Under utbytesår 2017-2018 är programavgifter för Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada 
43 000 kr. Programavgifter för övriga länder är 33 000 kr. I programavgiften ingår 
försäkringspremie, kavaj, visitkort och annan utrustning. Resan betalar du själv men beställs 
genom Carlson Wagonlit Travel. Mer information om resan får du i Viktiga Fakta 2. 
 
 
5.3 Betalning   
Delbetalningar 
Bindande avtal mellan deltagaren och Rotarys ungdomsutbyte träffas först när deltagaren har 
betalat in anmälningsavgiften. (Delbetalning 1).  

- Delbetalning 1 (Anmälningsavgift). 10% av programavgiften betalas när deltagaren 
accepterar deltagande i programmet. 

- Delbetalning 2, 20% av programavgiften. Betalas 30 april för avresa i juli och 31 maj 
för avresa i augusti.  

- Slutbetalning, 70% av programavgiften. Betalas 15 maj för avresa i juli och 15 juni för 
avresa i augusti. I samband med att slutbetalning erläggs kan justeringar av 
programavgiften förekomma.  
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Återbetalning 
Avbeställning utan särskilda skäl 
a) Vid avbeställning efter det att avtalet blivit bindande för deltagaren, och tidigare än fyra 
månader före avresan, behåller Rotarys Ungdomsutbyte anmälningsavgiften (Delbetalning 1).  
 
b) Vid avbeställning från och med 4 månader, men tidigare än 3 månader, före avresan tar 
Rotarys Ungdomsutbyte ut en avbeställningsavgift motsvarande 15% av programavgiften.  
 
c) Vid avbeställning från och med 3 månader, men tidigare än 2 månader före avresan tar 
Rotarys Ungdomsutbyte ut en avbeställningsavgift motsvarande 20% av programavgiften.  
 
d) Vid avbeställning senare än 2 månader före avresan tar Rotarys Ungdomsutbyte ut en 
avbeställningsavgift motsvarande 25% av programavgiften.  
 
Avbeställning i speciella situationer 
Om du själv, eller någon nära anhörig (föräldrar/vårdnadshavare och syskon) efter att du ha 
accepterat att delta i vårt utbyte, skulle bli långvarigt och allvarligt sjuk, råka ut för olycks- 
eller dödsfall, och du pga. detta hoppar av utbytesprogrammet tar Rotarys Ungdomsutbyte ut 
en expeditionsavgift om 5% av programavgiften.  
 
All avbeställning ska ske skriftligt. Betalning och återbetalning vid ev. avbeställning sker 
enligt överenskommelse mellan Rotarys Ungdomsutbyte och Konsumentverket.  
 
Rotarys utbytesprogram bygger till största delen på ideellt arbete. Det innebär att din vistelse i 
ett annat land bekostas genom gåvor och ideellt arbete av rotarianer och deras familjer i 
värdlandet. Din programavgift bekostar försäkring och utrustning för ditt utbytesår samt  

 
gemensam administration av programmet Sverige. 
 
Oavsett anledning till ett avbrutet utbytesår, kan du dessvärre inte få någon 
återbetalning av programavgiften annat än outnyttjad försäkringspremie. 
 
I särskilda fall, vid exempelvis egen eller nära anhörigs sjukdom, kan ersättning under vissa 
förutsättningar utbetalas via din försäkring. 

 
5.4 Kostnader utöver programavgiften  
Utöver programavgiften tillkommer kostnader för:  
• flygbiljett tur och retur 
• läkar- och tandläkarunderökning för ansökan  
• visumavgift kan variera  
• transport till Arlanda, vid utresan  
• transport från Arlanda eller Kastrup, vid hemresan 
• ev. avgift för informationsträffar Sverige och i utlandet  
• ev. vaccinationer. Vissa delstater i USA kräver kompletteringar  
• ev. skoluniform i vissa länder  
• telefonkostnad för ev. samtal med värdfamilj, klubb och ev. distriktet, före avresa 

(13) 



 

• ev. avgift för skrymmande bagage på flyget; golfklubbor, dykutrustning, instrument  
    el dyl.  
• inköp av material om Sverige och eventuellt presenter till värdfamiljer  
• ev. läger och resor i utlandet (frivilligt deltagande)  
• värdlandet kan eventuellt ställa krav på tillkommande avgifter  
•  ev. kostnad för att hämta utländsk utbytesstudent vid flygplats 

 
Du måste också för året utomlands budgetera för fickpengar utöver de fickpengar du får av din 
värdklubb, och reservpengar för oförutsedda händelser (contingency/emergency fund, 
vanligen USD 400).  
 
Beträffande fickpengar får varje utbytesstudent ett bidrag från sin rotaryklubb, men summan 
varierar beroende på land, distrikt och vad rotaryklubben anser pengarna ska täcka. Det finns 
ingen fastslagen summa utan avgörs lokalt. 
 
 
5.5 Stipendier 
Rotarys Ungdomsutbyte delar inte ut stipendier i vanlig mening. Däremot är utbytet 
subventionerat av de svenska rotarymedlemmarna. Vill du söka stipendier kan du titta i ”Alla 
dessa fonder och stiftelser”. Fråga på biblioteket. Hör även efter hos din kommun, och leta på 
Internet; www.syoguiden.com.  
 
 

 
6. REGLER  

 
Beträffande Rotarys regler gäller samma regler för utländska utbytesstudenter som för 
svenska. Alla sökande till Rotarys utbytesprogram måste i sin ansökan acceptera och skriva 
under de regler Rotary ställer som villkor för deltagande i utbytet. Observera att utländska 
distrikten får anpassa dokumentet efter lokala förhållanden genom att göra ändringar eller 
lägga till ytterligare bestämmelser, och du kan därför få regler under våren från ditt 
värddistrikt i utlandet, som de vill att du ska skriva på. 
 
De regler som du och dina föräldrar förbinder er att följa finns tryckta i 
ansökningshandlingen och på registreringsformuläret. Läs igenom dem noggrant och 
tänk igenom vad de innebär.  
 
Några viktiga regler är ”The six B” – 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. 
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Några viktiga regler är ”The four D” 
Driving Förbud mot att framföra motorfordon  
Drugs Förbud mot droger  
Drinking Förbud mot alkohol  
Dating Förbud mot dating.   
 
 
De tre första förbuden är absoluta. Beträffande utbytesstudenters eventuella sällskapande, bör 
det undvikas om det medför att hon/han isolerar sig från omgivningen. Ju fler människor som 
du som utbytesstudent kommer i kontakt med, desto mer givande blir ditt år utomlands. 
Värdlandets tolkning av reglerna gäller. 
 
Resor 
Beträffande resor, vet vi att utbytesstudenter vill resa och se sig omkring under sitt utbytesår. 
Utbytesprogrammet förutsätter studier på heltid, varför stor restriktion måste iakttas vad 
gäller resor under skolterminen. Alla utbytesstudenter måste respektera de regler som gäller 
för resor under utbytesåret. Året som utbytesstudent är först och främst ett skolår. Det är 
viktigt att utbytesstudenter inte gör någon resa utan fullgott försäkringsskydd. 
Försäkringsskyddet måste kontrolleras inför varje resa.  
 
Resor får endast ske 

-  tillsammans med värdföräldrar 
-  till av Rotary arrangerade/godkända aktiviteter 
-  till av skolan arrangerade aktiviteter där lärare och vuxna deltar 

 
Alla resor måste godkännas av värddistrikt, värdklubb, värdfamilj och utbytesstudentens egen 
familj, sponsorklubb och sponsordistrikt skriftligen.  
 
Utbytesstudenter får aldrig resa ensam utanför sitt eget distrikt eller i följe med enbart andra 
ungdomar/unga vuxna, även om värdklubb, värdfamilj och utbytesstudentens egen familj 
skulle godkänna det. Liftning är inte tillåten och Rotarys Ungdomsutbyte godkänner inte s.k. 
tågluffning.  
 
Resor på skoltid 
Undantag från regeln, att resor inte får ske på skoltid, får göras endast om särskilda skäl 
föreligger, och om skolan ger sitt godkännande.  
 
 
 

7. UTBYTESÅRET 

 
Utbytets längd 
För Australien, Nya Zeeland och Sydafrika varar utbytet 12 månader från avresedatumet. 
Det beror på att skolåret i dessa länder börjar i januari och slutar i december. När du kommer i 
mitten av juli, är det under deras vinterlov på två-tre veckor. De rotarymedlemmar som 
arbetar med ungdomsutbyte utnyttjar då dessa veckor för välkomst- och avskedsarrangemang, 
och blir mycket besvikna om utbytesstudenterna inte deltar i de arrangemang som de lagt ner 
mycket av sin fritid på att ordna.  
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Du måste redan nu lägga utbytesårets längd på minnet, och respektera detta om du blir 
antagen att åka till ett av dessa länder. Datum för hemresan ska bestämmas i samråd med 
värdfamilj, värdklubb och DC i utlandet. För övriga länder varar utbytet så länge som skolan 
pågår och högst 11 månader från avresedatumet. Utbytesåret kan förlängas om du deltar i 
någon resa som ditt rotarydistrikt arrangerar.  
 
Sverigekunskap 
Du förväntas kunna svara på en mängd frågor om Sverige, t ex historia, vårt politiska system, 
ekonomi, sociallagstiftning, skolsystem, arbetsmarknad, industri, musik, konst, författare, 
mattraditioner etc. Förbered dig på att hålla föredrag om Sverige.  
 
Kunskap om det land du ska till 
Du bör bekanta dig ordentligt med det land du ska till innan du åker. Läs på om landets 
historia, ekonomi, politik, skolsystem etc., helt enkelt motsvarande information du läser in om 
Sverige. Försök också att lära dig så mycket som möjligt av landets språk, om du inte redan 
har förkunskaper.  
 
Visum  
För att åka iväg som utbytesstudent, måste du ansöka om studentvisum. Visum ska sökas i 
Sverige innan du åker. Det utfärdas för högst 12 månader. 
Rutinerna för visum varierar mellan länderna. Du kommer att få all information du behöver 
för att kunna ansöka om studentvisum från RU-kontoret. Ansökan om visum kan ske först när 
du fått placering i Rotaryklubb och skola.  
 
Observera att ansökan om visum kan ta lång tid. Ansvaret att söka visum är ditt. Den 
information om visum du får av oss är endast en vägledning. Du kan inte räkna med att åka 
utomlands fr.o.m. tre månader före avresan, därför att ditt pass troligen kommer att vara 
inlämnat på en ambassad tillsammans med visumansökan.  
 
Beträffande visum till USA. I blankett DS 2019 som är visumunderlag står att krav för visum 
är att man studerar heltid och implicit förstås att man måste prestera. 
 
Pass  
För att kunna ansöka om visum måste du ha ett pass. Krav på passets giltighet utöver 
vistelsetiden i landet varierar. Se visuminstruktionerna.  
 
Försäkring 
Enligt den överenskommelse om internationella ungdomsutbyten som Stiftelsen Rotarys 
Ungdomsutbyte har tecknat med Konsumentverket, ska utbytesorganisationer se till att 
deltagarna vid avresan har försäkring med fullgott skydd.  
 
Med fullgott skydd menas:  
I.  ansvars- och egendomsförsäkring  
II.  ersättning för sjuk- och tandvård utan självrisk, eller beloppsbegränsning  
III.  ersättning för transportkostnader, utan självrisk eller beloppsbegränsning, vid sjukdom 

eller dödsfall, och ersättning för anhörig till svårt sjuk, eller avliden person.  
 
Rotarys Ungdomsutbyte tecknar för detta ändamål en försäkring hos ERV Försäkrings AB. 
Försäkringen är obligatorisk och ingår i programavgiften. Den täcker även bagage, juridisk  
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hjälp, och personskada som uppstått genom överfall. Mer utförlig information skickas till 
antagna ungdomar. Vill du redan idag ha ytterligare information om försäkringen kan du 
kontakta oss. Försäkringen ingår i programavgiften. 
 
Kostnad för resan till och från utbyteslandet 
Avgiften för resan ingår inte i programavgiften. 
 
Datumen för avresor 
Alla våra avresor sker i juli och augusti. Ungefärliga avresedatum finns angivna under 
respektive land. Avresedatum för 2017 fastställs preliminärt från och med november 2016. 
Definitivt avresedatum får du tillsammans med besked om slutligplacering i slutet av 
maj/början av juni 2016. Pga flygbolagens förändrade planering och strejker, kan avresedatum 
ibland ändras relativt tätt inpå planerad avresa. 
 
Avresetidpunkter 
Planen avgår vanligtvis tidigt på morgonen för att man ska hinna komma fram till 
slutdestinationen utan övernattning under resan.  
 
Avreseflygplats 
Samtliga avresor sker från Arlanda oavsett var du än bor i landet. Åker du tidigt på 
morgonen måste du övernatta på Arlanda, och det gäller även dig som bor i närheten. Denna  
övernattning är obligatorisk och ingår i programavgiften. 
 
Anledningen till detta är att resebyråns representant/reseledaren kommer att hålla en sista 
information inför flygresan kvällen före avfärd, som är mycket viktig att delta i. 
Du kommer alltså förmodligen att säga hej då till din familj redan dagen före avresan. Åker 
du på eftermiddagen, hålls denna information på förmiddagen samma dag. Resan till Arlanda 
betalar du själv, men en ungdomsbiljett på flyget är relativt billig. 
Till vissa destinationer i Australien, New Zeeland, U.S.A. och Kanada sker avresan i grupp. 
För övriga utbytesstudenter sker resorna enskilt eller i mindre grupper beroende på destination 
och antalet utbytesstudenter. 
 
Resebyrå  
Vi anlitar resebyrån Carlson Wagonlit Travel i Gävle. De ordnar allt beträffande biljetter, 
arrangemangen kring och information om ut- och hemresan.  
 
Hemresan sker individuellt, alltså inga gruppresor för hemresorna. Biljetten är en öppen 
tur- och returbiljett, och du bokar hemresan via vår resebyrå. En fri ombokning ingår. Din 
familj i Sverige får information om detta i mitten av januari 2018 för dig som åker läsårsvis.  
 
Vaccination  
Kontrollera redan nu om ditt vaccinationsskydd är tillräckligt, eller om du behöver 
komplettera det. För mer information, kontakta närmaste vaccinationscentral, eller se t. ex. 
www.vaccination.nu.  
 
Studiebidrag 
Som utbytesstudent är man inte berättigad till studiebidrag under utbytesåret. I vissa fall kan 
du få studiebidrag för studier i Europa. Kontakta CSN för mer information, eller se 
www.csn.se  
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Besök under utbytesåret 
Olika distrikt har olika regler för hur utbytesstudenter får ta emot besök av släkt och vänner. 
Utbytesåret är ett år då du kommer att uppleva ett annat land, och man vill därför att t ex 
högtider som jul och påsk firas med värdfamiljerna. Därför måste ett besök av t ex dina 
föräldrar diskuteras med både värdklubben och distriktsrepresentanten innan någon planering 
över huvud taget görs. Planera inga besök av nära och kära innan du har lärt känna ditt nya 
land och dina värdföräldrar. Kontrollera noga vilka regler som gäller för besök i just det 
distrikt du befinner dig innan biljetter bokas.  
 
 

 
8. KONSUMENTVERKET 

  
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte har, tillsammans med ett flertal andra  
utbytesorganisationer, träffat en överenskommelse (1986) om internationella 
ungdomsutbyten, med Konsumentverket. 
 
Denna överenskommelse ligger till grund förutbytesverksamhet som Rotary bedriver, och 
behandlar bl.a. betalningstidpunkter, försäkringar, värdfamiljer, anmälan och avbeställning, 
resegarantiavgifter m.m. Du kan rekvirera överenskommelsen från oss. Till de som blir 
antagna till vårt program skickar vi ut den automatiskt. Eventuella reklamationer ställs till 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN).  
 

 
9. PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 

 
De uppgifter alla sökande lämnar i sina ansökningar dataregistrerar vi 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 
och leverantörer av utrustning (kavaj, piketröja, pins etc). 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 ställe som dig. Många som söker vill 
komma i kontakt med någon som t ex varit i Brasilien och då kan vi också förmedla den 
kontakten.  
 

 

10. CERTIFIERING  
 

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.  
 
 
 

(18)

 



 

 
Uppförandekod för arbete med ungdomsutbyten 
Rotary International arbetar för att skapa och upprätthålla en så tryggmiljö 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  

 
Samtliga personer som på något sätt arbetar med ungdomsutbyten inom Rotary, eller deltar i 
något utbytesprogram som värdfamilj, ska på begäran av Distriktsordförande lämna utdrag ur 
polisens belastningsregister och skriftligen intyga att man har tagit del av och förstått 
innebörden av denna uppförandekod.  
 

 

11. ANSÖKNINGSPROCEDUREN 

 
 
11.1 Hur går det till att söka?  
 
Den 15 OKTOBER 2016 är den dag då registreringen ska vara oss till handa.  
 
När du fått en kod till vår databas, fyller du i ansökningshandlingen.  
 
Du tycker säkert att det är många papper att fylla, men vi begär inte mer än vad som behövs, 
så fyll noggrant i allt som efterfrågas. Var noga med att ange dina intressen i ditt personliga 
brev.  
 
Ansökningshandlingen är det enda sätt som vi, som arbetar med utbytet, både i Sverige och 
utomlands, kan lära känna dig. Du så att säga ”säljer in dig” med den. Gör därför din 
ansökan så noggrann som möjlig, och be att någon kontrolläser allt innan du postar det. 
Be om råd om du inte vet hur du ska göra. En otydlig och slarvigt i fylld ansökan påverka din 
placering.  
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På bilaga E har du en detaljerad guide till hur du fyller i ansökan, både vad 
som ska förberedas och hur du skriver i formuläret. Läs och följ den nog-

grant, så kommer du lätt att ordna alla handlingar. 
 

Alla ansökningshandlingar ska skickas till 
distriktsordföranden i ditt rotarydistrikt (se bilaga A). 



 

Du måste skicka in din ansökningshandling senast den 31 OKTOBER 2016. 
 
Alla utskrifter ska vara enkelsidiga. Använd gem. OBS inte ihophäftade. Handskrivna 
ansökningar kan inte accepteras.   
 
11.2 Antagnings- och placeringsbesked  
När/om du blir antagen av en rotaryklubb i Sverige, får du ett skriftligt erbjudande om att 
delta i Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbytes ettårsutbytesprogram i början av februari 2017. Du 
kommer också att få mer information om utbytesåret, försäkring, visum, preliminärt 
utresedatum, betalningsförfarande, mm. 
När du fått detta erbjudande, ska du acceptera (eller eventuellt avböja om du har ångrat dig) 
ditt deltagande i programmet, och bekräfta detta genom att betala in anmälningsavgiften 
(Delbetalning 1 Anm.avgift). Ett bindande avtal har då träffats mellan dig och Rotarys 
ungdomsutbyte. 
Du accepterar att delta i Rotarys ettårsutbyte enligt givna förutsättningar, och Rotarys 
Ungdomsutbyte förbinder sig att hitta en rotaryklubb och en skolplats utomlands åt dig. När 
delbetalning 1 kommit oss tillhanda, kan vi skicka iväg handlingarna till utlandet.  
 
 
Observera, att den definitiva placeringen av dig som utbytesstudent inte är klar förrän 
en utländsk klubb och skola har accepterat att ta emot dig, och undertecknat ett s.k. 
Guarantee Form (GF) för detta.  
 

Det kan ibland inträffa att vi slutligen erbjuder ett annat distrikt än det som angivits i det 
ursprungliga erbjudandet, och ibland till och med annat land.  

 
 
Vi har avtalat med de utländska distrikten att information om placering i klubb och skola 
utomlands ska vara oss (RU-kontoret) till handa senast under maj månad 2017, 
beroende på land.  
 
Därefter kan vi skicka informationen vidare till dig. Tyvärr kan det ibland dröja innan vi får 
besked om din placering, och då gäller det att ha tålamod och inte bli orolig.  
 
 
11.3 Praktisk information  
 
Tidsplan 2016 
senast 15/10  Registreringsblankett skickas till RU-kontoret.   
oktober Bekräftelse på mottagandet skickas till sökande som får e-post med kod till 

onlineregistrering. Registrering ska göras inom 2 veckor. 
senast 31/10 Sökande skickar ansökningshandlingarna till distriktsordförande. 
november- En rotaryklubb intervjuar den sökande och dennes familj. Intervjun är 

obligatorisk och ska ske i den sökandes hem. Rotaryklubben, eller 
distriktsordföranden meddelar sökanden om rotaryklubben avser att sponsra 
denne eller inte. 

december  RU inleder placering av sökande.  
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Tidsplan 2017 
Februari-mars Erbjudande om deltagande med besked om trolig placering i land och distrikt 

lämnas till de sökande. Sökanden har därefter tre veckor att anta erbjudandet 
om deltagande. Sista dag att betala delbetalning1 är i samband med att 
placeringen accepterats. 

mars  Utskick av beställningssedlar för utrustning.  
mars-april Utskick av visuminstruktioner.  
  Försäkringsinformation m.m. skickas ut.  
april-juni Besked om vilken utländsk utbytesstudent som ska placeras i din sponsorklubb 

och familj, vid mottagande i augusti.  
maj  Första utskick från resebyrån.  
 Beräknad tidpunkt för besked om placering i klubb och familj i utlandet för 

svenska sökande, beroende på land.  
maj-juni Distriktens informationsträffar för utresande och värdfamiljer.  
mitten juli Avresa Australien, Brasilien, Indien, Nya Zeeland, Sydafrika.  
28/7-1/8 Ankomst utländska utbytesstudenter (utom de från Australien, Nya Zeeland 

och Sydafrika som kommer i januari.)  
1/8-31/8 Avresa till övriga länder.  
 
 
Tidsplan 2018 
20/1 ca Ankomst utbytesstudenter från Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och i viss 

mån Brasilien.  

 
Observera att ovanstående tidsplan, ibland måste tänjas på av olika anledningar. Har du inte 
fått ett besked ett angivet datum bli inte orolig, utan avvakta ytterligare en tid.  

  

 
Kontoret: 
Telefontid: måndag-fredag, 09:00-17:00.  
Tfn 08-644 74 10 (vxl), fax 08-644 52 42. 
E-post: info@rotarystudent.se. 

 
Om du flyttar 
Anmäl ny adress och telefonnummer även till oss! Om du har tillfällig adressändring, t.ex. 
under sommaren, ordna med eftersändning av posten!  
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Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 
Varuvägen 9 

125 30 Stockholm-Älvsjö 

 
Som betalningsmottagare skriver du 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 

 
Kom ihåg ditt eget namn och adress. 



 

 
Slutord 

Läs igenom detta häfte och läs sedan en gång till. När du sedan börjar fylla i handlingarna, 
och skulle köra fast, titta gärna i häftet igen. 

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 
 
 
 

Lycka till! 
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Bilaga A  

 

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 
Distriktsordföranden (DC) 

2016-2017 
 
DC 2320     DC 2370 
Leif Hemmingsson    Gunilla Marklund 
Raholmsvägen 122 A    Nyponvägen 113 
865 51 ANKARSVIK    613 38  OXELÖSUND 
Mobil: 070-312 34 13    Mobil: 070- 659 68 93 
E-post: hemmingsson.sweden@gmail.com E-post: k.gun.mark@gmail.com 
              
 
DC 2330     DC 2380 
Margareta Troive-Hallström   Börje Ohlsson 
Åkerövägen 39    Stallgårdsvägen 14 
793 33 LEKSAND    574 39 VETLANDA 
Mobil  070-738 72 69    Mobil  070-567 80 54 
E-post: margareta.troive.hallstrom@  E-post: borje.ohlsson@tele2.se  
            gmail.com 
           
     
DC 2340     DC 2390 
Olof Frisk     Karin Adalberth 
Tavlan Trehörningens Gård 408  Luggudevägen 1 B 
691 91 KARLSKOGA   232 54  ÅKARP 
Mobil: 070-696 41 14    Mobil : 070-358 62 32 
E-post: olof.frisk@gmail.com   E-post :  karin.adalberth@primeproject.se 
       
 
DC 2350     DC 2400 
Gunila Walfridsson    Marie Abrahamsson 
Alsnögatan 42     Prästgatan 9 
116 41  STOCKHOLM   360 51 HOVMANTORP 
Mobil   070-471 38 58   Mobil   070-792 09 08 
E-post :  gunila.w@telia.com    E-post: marie@abrahamsson.at 
      
 
DC 2360     DC 2410 
Rosmarie Gäcke-Herbst   Anita Ierike 
Vävskedsgatan 10    Slimnicas street 7/33 
416 59 GÖTEBORG    Saldus, LV 3800 
Mobil  0705-62 88 60    LATVIA 
E-post: rosmarie.gh@gmail.com  Mobil   +371-292-080 46 
      E-post: anitaie88@gmail.com 
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Bilaga B 
 
 

KARTA ÖVER ROTARYDISTRIKTEN I SVERIGE 
 

Rotary International Distriktsindelning i Sverige  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

(24) 
 



 

Bilaga C 

Översättningar av ansökningshandling  
 
Section C, page 2 of 2  CERTIFICATION  
INTYGANDE 
Jag intygar härmed att jag har en giltig läkarlegitimation och att jag inte är 
familjemedlem eller nära släkting till sökanden, att jag personligen har undersökt 
sökanden och redovisat mina slutsatser ovan samt på bifogade sidor.(Om inga sidor har 
bifogats, kryssa här.)  
 
Jag har funnit att sökanden:  
- Är vid god hälsa och inte lider av någon fysisk eller psykisk sjukdom som 
hindrarvederbörande från att delta i programmet.  
- Lider av en fysisk eller psykisk sjukdom, vilket framgår av mitt läkarutlåtande.  
 
Jag har funnit att sökanden är vid god hälsa och inte lider av någon sjukdom som hindrar 
vederbörande från att delta i valfri idrottsaktivitet eller annan fysisk aktivitet.  

 
Ja    Nej  

 
Section E: Student, Parent & Sponsor Endorsement (Guarantee Form) 
   
A. SÖKANDENS FÖRSÄKRAN: Jag, ovan angivna sökande, 
 förbinder mig att: 
1. Köpa en returbiljett innan jag avreser från mitt hemland,  
2. följa programmets regler och bestämmelser, godta min värdfamiljs råd och tillsyn, 
3. delta i alla introduktionsmöten och all utbildning som anordnas av sponsrande distrikt  
 och klubbar samt av värddistrikt och värdklubbar, och   
4. inte ansöka om tillstånd att stanna kvar i värdlandet utan återvända hem när tiden för  
  utbytet är slut.  
 
B. FÖRÄLDERS/MÅLSMANS FÖRSÄKRAN: Vi, föräldrar/målsmän till ovan an-
givna sökande, förbinder oss att:  
1. Stå för samtliga kostnader för transport, pass och visum, 
2. betala sjuk- och olycksfallsförsäkringar,  
3. köpa alla kläder och skoluniformer som sökanden behöver,  
4. stå för eventuella ytterligare kostnader, t.ex. att på begäran av värddistriktet tillhanda- 
  hålla en reservkassa som kontrolleras av värdklubben och som betalas tillbaka när ut- 
  bytet är slut om pengarna inte har använts  
5. gå på introduktionsmöten, och  
6. följa programreglerna och värddistriktets förhållningsregler vid besök hos sökanden  
  under utlandsvistelsen.  
 
Undertecknade SÖKANDE och FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN förbinder sig härmed att 
följa reglerna i Sökandens försäkran och Förälders/målsmans försäkran (A och B) och  
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intygar att sökanden får lov att resa till värddistriktet, bo hos godkända familjer i upptill 
ett år och delta i skolundervisningen.  
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INSTRUKTIONER TILL ANSÖKNINGSHANDLINGAR 
 
A. FÖRBEREDELSER 
 
1. Läs igenom hela Viktiga Fakta 1, innan du börjar med ansökningshandlingarna. 
 
2. Fyll i Registreringsformuläret och skicka in det till Stiftelsen Rotarys 

Ungdomsutbyte med Posten så fort som möjligt. Betala samtidigt in 
registreringsavgiften på 600 kr. Ange ditt namn och adress på talongen. Det är 
viktigt att du anger din e-postadress, tll exempel Hotmail, Gmail mm, som du kan 
använda i värdlandet. Registreringsformuläret finns på vår hemsida, och du kan 
ladda ner det och spara, och sedan fylla i det.  
Ange den rotaryklubb som du har haft kontakt på registreringsformuläret. Din 
registrering bekräftas genom att du får en kod till vår databas där du fyller i 
grundläggande fakta. När du har postat dina ansökningshandlingar till din 
distriktsordförande (DC), kontaktas du av DC som meddelar dig din sponsorklubb. 
Kontaktperson i klubben kontaktar dig och din familj för intervju. Efter intervju och 
klubbens styrelsemöte lämnar rotaryklubben besked om rotaryklubben vill sponsra 
dig. 
 

3. Beställ tid till tandläkar- och läkarundersökning 
Börja med att så fort som möjligt beställa tid till läkar- och tandläkarundersökning. 
Väntetiderna för läkarundersökningen kan vara upp till en månad ibland. Tandläkar- 
och läkarundersökningen måste utföras av legitimerad läkare och tandläkare, men 
får inte vara dina föräldrar eller annan nära släkting. 
 
Det är viktigt att både tandläkarens och läkarens undersökning görs enligt 
ansökningshandlingens formulär. Andra hälsointyg godtas inte.  

 
4. Beställ tid till TB-test 

Beträffande TB-testet (Tuberculosis Screening), så är det är obligatoriskt att göra 
det. TB-test utförs av lungkliniker och vaccinationscentraler, så det kan vara 
väntetider även för detta. 
Själva testet görs oftast på underarmen. Om TB-testet är positivt blir det en liten röd 
bula i huden, ca 10 mm x 10mm. Det betyder att vaccinationen är lyckad alternativt 
att man är immun. Det kan också betyda att man har tuberkulos (vilket dock inte är 
troligt), och därför ska ett positivt TB-test följas upp med en lungröntgen. Om TB-
testet är negativt, blir det ingen förändring i huden. Det visar att ingen vaccination 
är gjord, alternativt att en eventuell vaccination har misslyckats. Beroende på det 
land du ska åka till, kommer rotarydistriktet att informera dig om du behöver 
vaccinera dig, eller inte. TB-testet ska göras innan du skickar in ansökan. Hinner du 
inte, kontakta oss.  
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Bilaga D 



 

5. Foton 
Skaffa ett nytaget foto av dig själv, endast ansikte, i passfotoformat (5 cm x 4 cm), 
att fästa på framsidan, och fyra färgfoton att fästa på sidan 4 (som passar in i 
rutorna) i ansökningsformuläret. Du får gärna ha originalfoton på alla ställen. I så 
fall behöver du sammanlagt fyra kopior av alla foton. Färgkopior med bra kvalité 
går också bra. Du kan också infoga digitalfoton i ansökan.  
 

6. Gör en ”rotarypärm” där du sätter in all information du får.  
 
 
B. SÅ HÄR ORDNAR  DU  ANSÖKAN  
 
ALLMÄNT 
Ansökningshandlingen 
Ansökningshandlingen genereras av databasen automatiskt efter databasregistreringen. 
 
Bilaga ”Vegetarian or Allergic” finns på vår hemsida, www.rotarystudent.se i skriv-
bart format. Du kan spara den på din dator, och fylla i på skärmen. 
 
Ansökan ska fyllas i på engelska på dator med svart text. Detta gäller även bilagan som 
ska vara utskrivna på vitt papper. 
 
Handskrivna ansökningshandlingar och bilagor godtas inte. Följ instruktionerna 
nedan. Där står i detalj hur du ska göra. Ha dem framme hela tiden när du fyller i formu-
lären, och följ anvisningarna till punkt och pricka. Då behöver du inte göra några 
kompletteringar senare 
 
Ansökningshandlingarna måste vara fullt läsliga. Besvara alla frågor. Hänvisa inte, utan 
svara på frågorna direkt på ansökningshandlingen på avsedd plats, utom när annat anges. 
Original och två kopior skickas till distriktsordföranden. En kopia behåller du själv. 
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Bilaga E 1 
 

SECTION A: PERSONAL INFORMATION 
 
Fotorutan 
Klistra, (häfta inte) eller skanna in ett nytaget foto i rutan. Se till att du ser klädd ut. 
 
Betygkopia 
Ta kopior på ditt senaste vårterminsbetyg från åk 8, åk 9, eller åk 1 beroende på vad du 
har, och bifoga ansökan. Kopiorna ska vara bevittnade. Det är viktigt att din skola i 
värdlandet kan se vilka kurser du har läst och vilka betyg du fått, för att kunna placera dig 
i rätt årskurs. Ämnen och betyg ska översättas till engelska. Översättningen av ämnena 
kan du texta prydligt vid varje ämne, eller gör en separat förteckning med 
översättningarna.  
 
Längst ner på betyget översätter du betygsskalan, enligt följande:  
A, B, C, D, E, F (failed)   eller 
MVG = passed with special distinction, VG = passed with distinction G = passed,   
IG = failed.  
 
SECTION B: LETTERS AND PHOTOS 
 
Applicant’s Letter 
Skriv ett brev om dig själv till din kommande värdfamilj och värdklubb. Tänk på att detta 
är det första intrycket de får av dig. Besvara utförligt frågorna 112, på så bra engelska 
som möjligt. Skriv minst två, och max tre sidor med enkelt radavstånd, på skrivmaskin 
eller på dator. Numrera sidorna och skriv ditt namn på varje sida. Obs! Skriv inte att 
”under ditt utbytesår i X land, ska du göra det och det”. Om du inte blir placerad i 
just det landet, passar inte en sådan formulering.  
 
Parent’s Letter  
Skriv ett brev till ditt/ert barns värdklubb och värdfamiljer genom att besvara fråga 1-7, 
på engelska. Skriv på ett separat papper och bifoga ansökningshandlingarna. Numrera 
sidorna och skriv ditt/ert barns namn på varje sida. Svaren bör totalt rymmas på två sidor.  
Båda vårdnadshavare bör formulera brevet tillsammans, om inga särskilda skäl finns mot 
det, vilka inte behöver anges.  
 
Student’s Photos 
Välj fotografier med omsorg och tänk på hur de kommer att uppfattas av din värdklubb 
och värdfamiljer. Fäst fotografierna med lim eller dubbelhäftande tejp. Fäst dem inte 
med häftapparat. Gör antingen färgkopior av hela sidan eller använd fotografier till alla 
tre exemplaren av ansökningshandlingarna. Du kan välja att infoga digitala bilder också.  
 
Fotot ”my family” bör vara en bild med hela din familj som du lever ihop med, 
föräldrar/styvföräldrar och syskon/styvsyskon. Fotot ”special interest” bör vara en bild på 
dig när du utövar en hobby. ”Something important to me” kan vara t.ex. en bild på dina  
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Bilaga E 2 
 
 
vänner eller ett husdjur. Beskriv kort vad bilderna föreställer. Tänk på att personerna på 
bilderna inte bör vara alltför ”lättklädda”. Det är inte så självklart och naturligt i alla 
kulturer, som i Sverige.  
 
 
SECTION C: MEDICAL HISTORY AND EXAMINATION 
 
Ta med ditt vaccinationskort. Om det inte finns någon uppgift att fylla i vid t.ex. 
vaccinationer, se till att läkaren markerar detta med streck -- annars kan det uppfattas som 
att läkaren inte sett frågan alls. 
 
Be läkaren att fylla i ett (1) exemplar av Medical History and Examination, ta tre kopior 
och sedan skriva under samtliga. Underskriften ska göras med blått bläck. Ytterligare 
kommentarer, läsliga, kan läkaren lämna på separat papper. Vi kan ta emot handskrivna 
läkarintyg.  
 
 
SECTION D: DENTAL HEALTH AND EXAMINATION 
 
Be tandläkaren fylla i ett (1) exemplar av Dental Health and Examination, ta tre kopior 
och sedan skriva under samtliga. Underskriften ska göras med blått bläck. Vi kan ta emot 
handskrivna tankläkarintyg.  
 
 
SECTION E: STUDENT, PARENT & SPONSOR ENDORSEMENTS (Guarentee 
form) 
 
Detta formulär behövs för din visumansökan. 
 
(A) Applicant Guarantee: Läs igenom noggrant, liksom den svenska översättningen på 

bilaga C, så att du förstår alla punkter. 
 
(B) Parent/Legal Guardian Guarantee: Föräldrar/vårdnadshavare, läs igenom texten 
noggrant, liksom den svenska översättningen på bilaga C, så att ni förstår ert ansvar och 
era åtaganden. Både föräldrar och/eller vårdnadshavare måste skriva på. Även om 
föräldrarna är skilda, måste båda vårdnadshavare skriva på. Det gäller inte om en förälder 
är ensam vårdnadshavare. 
 
Signatures 
Era och rotaryklubbens underskrifter gör ni vid intervjun, liksom dateringen. Dateringen 
ska göras enligt exemplet, t.ex. 09/Aug./2016. Underskrifterna ska göras med blått 
bläck. 
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Bilaga E 3 
 
SECTION F: HOST CLUB, DISTRICT & SCHOOL ENDORSEMENTS 
Detta ska du inte fylla i. 

 
 
SECTION G: RULES AND CONDITIONS OF EXCHANGE 
 
Rules and Conditions of Exchange, Recommendations for a Successful Exchange 
Föräldrar/vårdnadshavare och sökanden ska läsa igenom reglerna noggrant. Som 
utbytesstudent sponsrad av en rotaryklubb eller ett rotarydistrikt måste du följa 
nedanstående villkor och bestämmelser för utbytet. Observera att distrikten får anpassa 
dokumentet efter lokala förhållanden genom att göra ändringar eller lägga till ytterligare 
bestämmelser.  
 
Declaration and Permission for Medical Care and Release of Medical Records and 
Liability 
Läs noggrant. Om du blir sjuk och behöver medicinsk hjälp, ger detta din värdfamilj, eller 
en rotaryrepresentant tillåtelse att träda in i dina föräldrars/vårdnadshavares ställe. Dina 
föräldrar/vårdnadshavare hålls ansvariga för medicinska kostnader eller 
transportkostnader som eventuellt inte täcks av din försäkring. Du själv och båda dina 
föräldrar/vårdnadshavare måste skriva under på anvisade rader. Även om dina föräldrar 
är skilda, måste båda vårdnadshavarna signera, om inte någon annan person har 
vårdnaden om dig. Det gäller inte om en förälder har ensam vårdnad. Tillstånd måste ges 
från dem/den som är vårdnadshavare.  
 
Fyll i rutorna till vänster vid applicant, mother, father innan du skickar in ansökan.  
Era underskrifter, och rotaryklubbens kontaktpersons namn och underskrift gör ni vid 
intervjun, liksom dateringen. Exempel på dateringen: Dated this 1 Day of October Month, 
2010 Year.  
Underskrifterna görs i blått bläck. 
 
 
SECTION H: SECONDARY SCHOOL PERSONAL REFERENCE 
 
Skriv ut det och ge det, tillsammans med ett frankerat kuvert adresserat till din 
distriktsordförande, till en lärare, rektor, eller annan skolpersonal som känner dig väl. Be 
honom/henne att fylla i rapporten och posta den så fort som möjligt. 
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Bilaga E 4 
 

C. NÄR DU HAR FYLLT I ANSÖKAN 
 

1.Ta fram Applicantion Checklist och bocka av att du har alla dokumenten som 
behövs. 
 

2. Sortera ansökningshandlingarna, så att du har fyra exemplar (INTE en hög med 
bara sidan 1, bara sidan 2 etc.).  

 
3. Ta en kopia av ditt pass, informationssidorna, och bifoga ansökningshandlingen 

 
4. Be att någon hjälper dig med att läsa igenom ansökan, och kontrollera att allt finns 

med. 
 

5. Gör tre kopior av hela uppsättningen. Gärna färgkopior på sidorna med fotona. 
 

6. Posta ansökningshandlingarna före den 31 OKTOBER 2016, i en enda 
försändelse i ett extra starkt kuvert, ett original och två kopior till din 
distriktsordförande. (Den fjärde kopian behåller du själv).  
 

7. Om den 31 infaller på en lördag eller söndag, går det bra med påföljande måndag. 
 

8. Om du har frågor om hur man fyller i ansökningshandlingarna, kontakta Stiftelsen 
Rotarys Ungdomsutbyte, e-post info@rotarystudent.se, tel. 08-644 74 10 eller din 
distriktsordförande.  
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