
Nye Generasjoner 
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 Rotarnettverket gir unike muligheter for 
internasjonal forståelse 

 Artikkel 4 – Formål: 

 ”Rotarys formål er å oppmuntre og 
fremme Rotarys ideal om å tjene som 
grunnlag for verdifull virksomhet og 
spesielt oppmuntre og fremme: 

  - Internasjonal forståelse, god vilje og 
fred… 

 



 Næringslivet 
I globaliseringens tidsalder er dette et viktig bidrag til norsk 
næringsliv. Flere utenlandske unge vil gjennom 
utvekslingsprogrammene kunne norsk kultur og norsk 
språk, og flere norske ungdommer lærer seg språk som er 
viktige for bedriftene i framtidig internasjonalt samarbeid.  
Land som Sveits og Danmark sender ut 150 – 180 
studenter hvert år. Det betyr selvsagt mye for 
internasjonaliseringen i landene.  
I Norge sender vi ut 30-40 studenter hvert år. Vi bør sette 
som mål å øke antallet utvekslingsstudenter til minst det 
dobbelte.  
Vi tror på en økt forståelse av språk og kultur i aktuelle 
samarbeidsland er viktig for vellykkete 
forretningsforbindelser og for næringslivets 
internasjonalisering. 

 Medlemsrekruttering 
Gjennom fokus på at også næringslivets 
internasjonalisering har fordeler av Rotarys 
utvekslingsprogram, får kanskje også arbeidet med 
medlemsrekrutteringen til Rotary mer «næring». Det er et 
godt argument for medlemskap i Rotary, vår yrkesbaserte 
organisasjon. 



Nye generasjoner 

 Longterm og shortterm 
 RYLA (Rotary Youth Leadership Award)  
 19 – 24 år 
 GSE (Group Study Exchange)  
 25 – 40 år 
  Rotaract 18 – 25 år klubber 
 Handicamp 
 Georgiastipendet 
 Peace Scholarship 
 Ungdomsfondet 

 



Nye generasjoner 

 Arbeid for fred kan foregå ved å satse på 
de unge i Rotary: 
• Korttidsutveksling - Short Term 

 1. Camps/Roundtrips – sommer 

    15 – 24 år 

 2. Yrkesbasert utveksling 1 – 3 mnd 

    kan avtales gjennom hele året  

      18 – 25 år 

• Ett-årsutveksling – YE (Youth Exchange)  

     Long Term – et skoleår – 10 mnd 

    15/16 – 19 år 



Krav til studenten - YE (ettårsutvekslingen) 
 Studenten må være mellom 
 15 – 18 år 
 Ha avsluttet 1. ev 2.år i vgs 
 Være skolemessig blant klassens beste 

tredjedel (ikke bare allmennfag) 
 Være sosial og utadvendt 
 Kunne kommunisere på et verdensspråk 
 Være anbefalt av en klubb og kan være 

barn av rotarianere 



YE ØKONOMI 

 Studenten betaler selv reise 
tur/retur, forsikring, språkkurs, noen 
felleskostnader og ev. reiser  

 Vertsfamilien dekker opphold –  

 dvs. studenten bor gratis 

 Klubben dekker skolegang, 
fellessamlinger (i Norge) og 
lommepenger min. 800 kr/mnd   

 



Hva koster det klubben? 

 800 kr/mnd i lommepenger 

 Ungdomskort for fylket 

 Reise til og fra distriktskonferansen 

 Reise til og fra Holmenkolltreffet 

 Fødselsdagsgave 

 Diverse påskjønnelser 

 

 Ca. 22.000 kr er vanlig utgifter per år    
for 1 student 



YE - PRAKTISKE FORHOLD 

 Minimum 3 vertsfamilier 

 Gå på skole 

 Delta på klubbmøter i lokal Rotaryklubb 

 Utføre oppdrag for klubben sin 

 Delta i sosialt liv på skolen, i fritiden, i 
familiene sine 

 Være et barn i vertsfamilien sin 



Å være student betyr for all 

utveksling 

 Å sende kvartalsrapporter hjem 

 Delta i sin lokale klubb 

 Være ambassadør for Norge 

 Fortsette å være aktiv i Rotarys 
tjeneste når du har kommet hjem 

 Kanskje bli rotarianer?  

 Å ha fått med seg en verdifull ballast 
i ryggsekken 



Frister Camps/Roundtrips 

 Vårhalvåret - arrangøren setter 
fristen 

 Søkes til gjennom koordinator i 
Norge: John Stennes i Hjørungavåg 

 

 Søknad på eget søknadsskjema skal 
gå gjennom utvekslingsansvarlig i 
distriktet 



 Land vi vanligvis utveksler med 

 USA – Canada 

 Mexico – Ecuador – Brasil 

 Tyskland – Sveits – Spania – 
Frankrike 

 Taiwan – Japan 

 Australia  

  

 

 



Frister/saksgang YE 

 
 1.november er endelig søknadsfrist på eget 

søknadsskjema 
 
 Rekrutteringen starter i Rotaryklubben tidlig i 

vårhalvåret 
 
 De som ønsker tar kontakt  med Rotaryklubben 

der de bor allerede når dersom har lyst på 
utvekling!  

 De finner alle opplysninger på internett: 
 www.ungdomsutvekslingen.no eller de googler og 

får opp mange adresser… 

http://www.ungdomsutvekslingen.no/


 Alle utvekslinger/stipender for 
ungdom støttes gjennom distriktets 

 komité for distriktsprogrammer 

 Klubbene har ansvar for eget 
engasjement også innenfor den 
5.avenyen - New Generations  

 Presidenten er ansvarlig for klubbens 
utveksling og skal utnevne klubbens 
YEO (Youth Exchange Officer) 



Distriktet 2260  

 5 studenter ut 2012/13 
 Nesodden  2 
 Nannestad 1 
 Råde 1 
 Tune 1 
 Nå er 2 inne i Nesodden – Marlee og 

Garhardus 
 3 studenter ute – Rebecca, Anela og Marit 
 6 studenter inn 
 Enebakk får inn sin student til høsten 


