
Ett läsår utomlands?

Eller vill du hellre resa iväg några veckor under sommarlovet? 

Början på ditt livs äventyr! 

RotaryStudent är en del av Rotary, en ideell organ-
isation med över 1,2 miljoner medlemmar i 35 000 
klubbar världen över.

Vi är personer som genom våra yrkesroller, vår värde-
grund och Rotarys olika projekt, identifierar möjligheter 
och genomför aktiviteter för att skapa förutsättningar till 
ett mer hållbart samhälle. 

Rotarys värdegrund är “service above self”. Översatt 
betyder det att som medlem i Rotary bidrar jag med 
min tid och engagemang för att göra världen lite bättre 
än vad den var igår.

Vi har varit på utbyte med Rotarystudent!!Ni hittar oss på Instagram! @rotarystudent.se

Kolla in våra SoMe-kanaler på Instagram, 
Youtube, Facebook och LinkedIn. Via dem kan 
du ta del av de äventyr som våra nuvarande 
utbytesstudenter är ute på!

Är du nyfiken eller går du med funderingar kring 
hur det är att vara på ett utbytesår? Ta chansen 
att ställa frågor direkt till utbytesstudenterna. 
De är veckovärdar på vårt Instagramkonto, 
rotarystudent.se. 

Har du som förälder frågor? Hör av dig till oss 
på Rotarystudent. Vi finns på LinkedIn eller via 
mail. Vänta inte, ställ frågan redan idag!

info@rotarystudent.se Har du frågor?
info@rotarystudent.se



Tyskland, så nära så annorlunda!! 
“Mitt älskade Europa! Jag upplevde en ny kultur och träffade många spän-nande personer. Jag fick träna på språk på två sätt - dels fick min familj träna på engelska och jag på tyska. Jag träffade vänner för livet, som jag har möjlighet att träffa oftare än om jag åkt utanför Europa.”/Wictoria

Rotarys sommarutbyte
Går du på gymnasiet eller årskurs 9 kan du också söka 
till Rotarys sommarutbyte, som finns både inom och utom 
Europa. Syftet med sommarutbytet är att träffa nya interna-
tionella vänner, träna språk och lära känna en ny kultur. 

Sommarutbytet går ut på att två ungdomar från två länder  
matchas ihop. Du besöker och bor hos din nya kompis un-
der 3-5 veckor. Din kompis följer sedan med dig till Sverige 
och bor tillsammans med dig under lika lång tid. Vem som 
åker först bestämmer ni sinsemellan.

Besöket hos dig kan även förläggas vintertid beroende på 
vilket land utbytet sker med.

Rotarys sommarläger
Sommarlägren är för dig mellan 15-24 år och är oerhört 
populära. Sommarlägret erbjuder massor av möjligheter 
under ca 2 veckors besök i ett annat land. 

Du väljer mellan olika sorters läger utifrån dina intressen. 
Till exempel musik, sport eller kultur. Nya sorters läger kan 
tillkomma efterhand.

Även här är syftet att du ska få möjlighet att träffa nya 
intenationella vänner och sommarlägret är ett  superbra 
alternativ till en traditionell språkresa.   
              
Från början av februari finns de olika lägeralternativen 
tillgängliga på vår websida, rotarystudent.se.

Rotarys ettårsutbyte
Du får flytta till ett nytt land, bo i familj, gå i skolan och lära 
känna en ny kultur och träna på att utrycka dig och prata på 
ett annat språk än svenska. Ett fantastiskt år med nya vän-
ner och massor av upplevelser som ger dig nya perspektiv 
på dig själv och andra.

Du kan räkna med ett spännande år med massor av även-
tyr. En lokal Rotaryklubb, en egen kontaktperson och ett 
nätverk av klubbens övriga medlemmar som finns där om 
det behövs.

Du blir borta i ett läsår. Du får oftast bo i tre olika familjer 
men går i samma skola hela tiden. Utbytet innebär att en 
utländsk utbytesstudent kommer till Sverige, till din stad, 
under den tid du är utomlands. 

Vi rekommenderar att detta även sker hos din svenska 
familj så att dina föräldrar också kan få ta del av allt det 
spännande som ett utbytesår innebär. På så sätt får de ett 
extra barn, precis som du får nya familjer och föräldrar. 

Vad gör du under utbytesåret?
Du går i skolan, lär dig ett nytt språk, knyter kontakt med 
nya vänner, deltar i skilda aktiviteter. Värdfamiljerna ser 
dig som en familjemedlem med allt vad det innebär. Rotary 
arrangerar träffar och rundresor av skilda slag för alla 
utbytesstudenter i distriktet.

Det häftigaste året i ditt liv!
Ditt år utomlands kommer ge dig erfarenheter som följer 
med dig hela livet. Nya vänner, ett nytt språk och kunskap 
om en ny kultur. Du får en stor insikt om dig själv som ger 
dig ett stärkt självförtroende. Du kommer mest troligt sakna 
dina kompisar. Men var lugn, dessa kompisar finns kvar när 
du kommer hem igen. Det bästa med läsåret är att du får 
nya vänner för livet från olika delar av världen! 

Efter ett år som utbytesstudent kommer dina nya insikter, 
erfarenheter och stärkta självförtroende göra att du får en 
bredare, tryggare grund att stå på. 

 

Stiftelsen Rotarys ungdomsutbyte 
i Sverige och Lettland
Swedish Rotary Youth Exchange
info@rotarystudent.se
rotarystudent.se
08-644 74 10

Rotarystudent.se finns här:

Facebook │ Instagram │ Youtube │ LinkedIn

Sydafrika mitt andra hem 

“Jag ville inte lämna Sydafrika. Det var en mycket ensam Rebecka som 

åkte hem. Jag saknade min värdfamilj och alla detaljer som gjorde varda-

gen där nere, lukten av deras hus, men mest av allt, saknar jag Natascha! 

Jag skulle verkligen vilja att min bror åker på liknande resa och får uppleva 

vad jag upplevde.”

/Rebecca

Samba i Brasilien 
“Karnevalen är mitt bland folket, på varenda liten ort i Brasilien. Alla är 

lediga under en vecka för att gå ut på gatorna och festa och dansa. ”Bras-

sarna” älskar att dansa. Men samban är deras favorit precis som fotbollen. 

Brasilien är ett land där man verkligen kan njuta av livet. 

Jag ska tillbaka.”
/Jenny


