Att vara värdfamilj - Utbildningsmaterial
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Stockholmskontoret, distriktet, klubben – vem gör vad?
Sponsorklubb och värdklubb – vad är det?
Klubbfunktionärer och deras roller
Vem kan vara värdfamilj
Certifiering
Innan studenten kommer till Sverige
När studenten har anlänt till Sverige
Resor, besök av studentens föräldrar
Stöd och hjälp – var kan jag få det?
Värdföräldragrupper och sociala medier
Avbrutet utbytesår

Stockholmskontoret och distriktet
Vem gör vad?
Stockholmskontoret
• Placerar den utländska studenten i en klubb inom ett visst distrikt.
• Sköter övergripande administration
• Gemensamma övergripande information till student
• Håller hemsidan www.rotarystudent.se uppdaterad
Distriktsordföranden/ Distriktskommittén
• Ser till att studenten får introduktionsutbildning
• Ser till att klubbarna och värdfamiljerna får utbildning
• Har kontakt med studentens värdklubb
• Har kontakt med studentens sponsordistrikt

Sponsorklubb och värdklubb
Vad är det?
Sponsorklubb
Den utländska studentens klubb i hemlandet som sponsrat studenten
Värdklubb
Den klubb som är värd för utbytesstudenten i utbyteslandet

Vad gör klubben?
Klubben
• Utser två kontaktpersoner
•

Utser och certifierar värdfamiljer

•

Ordnar med skolplacering

•

Hjälper till med kontakter med migrationsverket

•

Är det primära stödet för den utländska studenten (emotionell kontaktperson)

•

Bjuder in studenten till aktiviteter i klubbens regi

•

Betalar ut fickpengar till studenten

•

Ansvarar för att studenten får fortsatt undervisning i svenska språket

I övrigt, Se klubbefterlevnads informationen (delas ut som information till värdfamiljen)

Klubbfunktionärer och deras roller
Administrativ kontaktperson
• Väljer ut värdfamiljer för utbytesstudenten

•

Certifiera värdfamiljer, ringa referenser, föra logg över ringda referenser, kolla utdrag ur
belastningsregistret, göra annonserade och oannonserade besök i värdfamiljerna.

•

Skicka referensloggen och certifieringsdokumenten i original till distriktsordföranden för
ungdomsutbytet.

•

Vara kontaktperson till distriktet och Stockholmskontoret när det gäller administrativa
frågor

•

Vara kontaktperson för värdfamiljer och skola

•

Vara kontaktperson för immigrationsärenden

•

Vara kontaktperson för värdfamiljen

•

Ansvara för att lämna över fickpengar till studenten

Klubbfunktionärer och deras roller forts.
Emotionell kontaktperson
• Får inte vara en medlem av värdfamiljen, rektor, lärare eller klubbpresident.
•

Ska vara den huvudsakliga kontaktpersonen/stödpersonen.

•

Bygga upp en mycket god och stödjande relation med studenten.

•

Vara ett stöd när det gäller språkliga problem

•

Hjälpa och stödja vid kulturchock

•

Säkerställa att studenten får nödvändig hjälp när det gäller trakasserier, övergrepp och
mobbing.

•

Kontakta distriktsordföranden för ungdomsutbytet vid allvarliga händelser även då det
inte handlar om trakasserier, övergrepp och/eller mobbing.

•

Ha en tät och nära kontakt, minst en gång /månad genom ett personligt möte.
Därutöver kontakt via telefon eller email minst en gång/månad.

Vem kan vara värdfamilj?
•

En familj som värdklubben bedömer vara lämplig

•

Lämpligheten bedöms efter att certifiering genomförts

•

Behöver inte vara Rotarymedlemmar

Att vara värdfamilj – informationsskrift finns på www.rotarystudent.se
Delas också ut i samband med utbildning av värdfamiljer

Certifiering
•

Representanter från värdklubben gör hembesök

•

Värdfamiljens medlemmar (alla över 18 år) fyller i volontärförsäkran

•

Lämnar 3 referenser

•

Visar upp utdrag ur belastningsregistret

Värdfamiljens åtagande
•

Tillse att utbytesstudenten kan delta i skolans aktiviteter och kamratliv

•

Utbytesstudenten erbjuds ordnad samvaro och 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 ska inte 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

Värdfamiljens åtagande forts.
•

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.

•

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 tex. restaurangbesök, biobesök
tillsammans med familjen etc.

•

Klädinköp ingår inte i värdfamiljens åtaganden.

•

Från Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte får den utländske utbytesstudenten fickpengar.

•

”Att vara värdfamilj” delas ut och hänvisas till www.rotarystudent.se

Innan studenten kommer till Sverige
Stockholmskontoret
Skickar ”Land of the Midnight Sun” som är en övergripande information (finns för
kännedom på www.rotarystudent.se
Klubben
Skickar ett välkomstbrev/mail
Förbereder mottagning av studenten i samråd med första värdfamiljen
Värdfamiljen
Tar kontakt med studenten via mail, telefon, SKYPE eller annat kommunikationsmedel

När studenten anlänt till Sverige
Mottagning på flygplatsen beslutas i samråd mellan klubb och värdfamilj
Inbjudan till introduktionsläger med följande innehåll:
• Regelverket – att vara utbytesstudent
•

Språkundervisning

•

Förväntningar på studenten

•

Studentens förväntningar på klubb och värdfamiljer

•

Reseregler

•

Svensk historia och kultur

•

Hälsa och säkerhet

Resor, besök av studentens föräldrar
Resepolicy
I princip är vi positiva till resor,
Dock aldrig till:
• Musikfestivaler, övernattning i tältstäder eller liknande arrangemang
• Liftning
• Tågluffning
• Till resor utan tillstånd
Resor skall undvikas
• resa under skoltid
• resa ensam för besök hos släktingar eller goda vänner
Resepolicy och vem som ger tillstånd delas ut till och skrivs på av studenten under
introduktionslägret. Lämnas till värdfamiljer i samband med utbildningen. Finns också på
www.rotarystudent.se

Stöd och hjälp – var kan jag få det?
•

Klubbens president

•

Klubbens administrativa kontaktperson

•

Distriktsordförande

Värdföräldragrupper och sociala medier
Distriktsordförande tillhandahåller kontaktuppgifter till samtliga värdfamiljer

Om det inte blir som det var tänkt
Avbrutet utbytesår
Under vissa omständigheter kan det uppstå händelser som medför att utbytesungdomen
behöver avbryta sitt utbytesår.
Det kan ske antingen på bl a initiativ av ungdomen själv, värdklubb eller värdfamilj.
Distriktsordföranden är beslutande och har kommunikation med samtliga berörda samt
ungdomens sponsordistrikt.
Distriktsordföranden kontaktar Rotary International och skickar blanketten ”Early return”

Grupparbete
Vi gör en SWOT-analys och följer upp med en diskussion.
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Strenghts
Weaknesses
Opportunities
Threats

Styrkor
Svagheter
Möjligheter
Hot

Fyrfältare delas ut till deltagarna

Gruppdiskussion
Grupperna presenterar sina SWOT-analyser
Diskussion i helgrupp och eventuella gemensamma beslut tas

Uppdaterad information
www.rotarystudent.se

