
Rotary ungdomsutveksling 
Hva er det? 



Peace Through Service 

 Service above self 

 Lend a hand 

 Building communities – bridging continents 

 Reach within to embrace humanity 

 Gagne andre  

 PEACE THROUGH SERVICE 

 Internasjonal forståelse, samhold og fred 

Ungdomsutvekslingen oppfyller alt dette. 

 



Nettverksbygging på tvers av land og kulturer 

 En ungdom som reiser ut får et nettverk i landet hun/han reiser til 

 Vertsfamiliene 3 forskjellige familier med søsken ….. 

 Rotaryklubben med 20 til 100 medlemmer med forskjellig yrker 

 Skolen og skolekameratene 

 De andre utvekslingsstudentene i landet fra 30-50 forskjellige land 

 Nærmiljøet  

 

 



Kunnskap og vennskap = FREDSARBEID 

Og likedan får den ungdommen som kommer TIL NORGE –  

 «moren min og faren min, søstera mi og broren min» i sitt  andre 
hjemland NORGE 

 venner i NORGE 

 venner fra 7 andre land ----her har vi en jobb og gjøre! 

 lære NORSK 

 lære en NORSK kultur 

 Jeg håper også at de kan bli kjent med næringslivet i NORGE’’’’’’’’’’’’ 

De får en dyp forståelse for hvordan det er å leve i NORGE landet 

 ..det blir ikke krig av sånn…. 

 



Betydning for næringslivet.   

 Noen land er nå lokomotiver i utviklingen av næringslivet 

 Kina, Tyskland og Brasil blir nevnt som de helt store nå og i nær fremtid 

 Det ropes etter språkkunnskaper for å møte disse, og likedan nødvendig 
kjennskap til kulturen. 

 Utvekslingsstudenter som har vært i disse landene har store fordeler i 
arbeidsmarkedet senere i livet 

 Det vil være av stor verdi og en fordel for Norge og vårt næringsliv at det er 
et antall unge mennesker som kan norsk og forstår norsk kultur i disse 
landene.. 

 Ungdomsutvekslingen kan med fordel fokusere mer på yrke og næringsliv 
med mål å informere de unge om norsk yrkes- og næringsliv 

 

 

 



Medlemsrekruttering 

 Ungdomsutvekslingen gir flere medlemmer gjennom økt fokus på og høyere 
bevissthet om Rotarys mål 

 Rotary er en yrkesbasert organisasjon, større fokus gjennom 
ungdomsutvekslingsarbeidet 

 Ungdomsutveksling fører ofte til større samhold i klubben; felles prosjekt, 
felles ansvar, felles opplevelser 

 



Økonomi - kostnader for klubbene 

Klubben dekker (minimum): 

 Kr 800 per mnd i lommepenger 

 Ca kr 2 500 i språkkurs, tilsvarer halvparten av kursavgiften 

 Skyss og opphold til høstmøtet for inbounds studenter 

 Skyss til distriktskonferanse 

 Skyss og opphold til Holmenkollweekend i mars 

 Skyss til Ambassadørsamling i april 

 Totalt er dette ca 20 000 kr pr. år i utgift pr. student. Noen distrikter gir 

klubbene økonomisk bidrag pr. student, slik at de totale utgiftene blir lavere 

for klubben. 

 



Mål for 1-årsutvekslinga 

 Vi skal sende ut minst 10 studenter hvert år fra D2260 

 Alle klubbene har utvekslingsstudent minst hvert 3. år 

 Danmark sender ut ca 200 studenter pr. år, Sveits ca 180. 

 Norge sender ut 35 dette året. Neste år sender vi ut 28  

 Fra 2260 sender vi ut 4 

 Målet er å øke antallet norske utvekslingsstudenter til 100 innen 2014 

 til Rotarys fordel 

 til næringslivets fordel 

 til den enkelte ungdoms fordel 



Mål for camps / roundtrips/famili til familie 

 Vi sendte ut 16 studenter siste år 

 Vi skal doble antallet studenter ut på camps innen 2014 

Vi får til dette fordi vi skal bli flinkere til å markedsføre tilbudet på ungdomsskoler og videregående skoler via 
plakater til oppslag og nettsider.  

 Vi kan lage flere camps lenger nord i landet og i Oslo-området. 

 Vi har både Østlandet og Vestlandet representert allerede.  

 Svalbard er en eksotisk ide! 

 Vintercamps på Haraldvangen 2014 

 Rotary har også familie til familie  

 

 

 

 



Peace through service  

 Dette er fredsarbeid på høyeste plan!  

 Vennskap og forståelse er grunnlag for fred i verden.  

 Peace and global understanding – dette er mottoet valgt for EEMA 2014 

 Dette er viktig arbeid i riktig Rotaryånd.  

Ungdomsutvekslinga fortjener plassen på 

toppen av klubbens satsingsområder! 

 

 



EEMA 2014 
OSLO Holmenkollen Park Hotell 21.-24.august   





Øystein Mogensen  

 DYEO 

 Tlf 920 84 758 

 om@goldenaccounts.no 

 


