Rotary Youth Exchange 1
Utbildningsplan

Samtliga utbildnings- och informationsinsatser utgår från det regelverk som finns
beskrivet i handbok för Rotarys ungdomsutbyte, ”Abuse and Harassment training
manual and leaders guide”, svensk diskrimineringslagstiftning och FNs
Barnkonvention som från 1 januari 2020 är lag i Sverige.

Utbildningsplan för utresande ungdomar
Innehåll
Mars
 Praktisk information inför utbytesåret och Rotarys regelverk
 Utbildning om Rotarys regler avseende övergrepp, trakasserier och mobbing samt
gällande regler för screening av alla personer över 18 år som är volontärer i Rotarys
ungdomsutbyte
 Utbildning om innehållet i diskrimineringslag och FNs barnkonvention
 Utbildning om konsekvenser avseende övergrepp, trakasserier och mobbing inklusive
Case studies
Maj








Praktisk information inför utbytesåret och Rotarys regelverk
Fortsatt utbildning om trakasserier, övergrepp och mobbing
Vad behöver jag tänka på som utbytesstudent
Vad kommer att krävas av mig som utbytesstudent
Viktigt att tänka på under året som utbytesstudent
Vad gör jag om jag utsätts för övergrepp, trakasserier och/eller mobbing?
Kulturskillnader och kulturchock-en utbytesstudent verklighet och vardag

Maj





Weekend med både utländska studenter och utresande studenter
Diskussioner och erfarenhetsutbyte
Case studies avseende övergrepp, trakasserier och mobbing
Kulturskillnader och kulturchock

Rotary Youth Exchange 2
Utbildningsplan

Utbildningsplan för föräldrar till utresande ungdomar
Innehåll
Mars
 Praktisk information inför utbytesåret och Rotarys regelverk
 Utbildning om Rotarys regler avseende övergrepp, trakasserier och mobbing samt
gällande regler för screening av alla personer över 18 år som är volontärer i Rotarys
ungdomsutbyte
 Utbildning om innehållet i diskrimineringslag och FNs barnkonvention
 Utbildning om konsekvenser avseende övergrepp, trakasserier och mobbing inklusive
Case studies
Maj







Praktisk information inför utbytesåret och Rotarys regelverk
Utbildning om övergrepp, trakasserier och mobbing, case studies
Vad gör jag om jag får reda på/misstänker att mitt barn utsätts för övergrepp,
trakasserier och/eller mobbing?
Den administrativa och den emotionella kontaktpersonens olika uppdrag
Vart vänder jag mig som förälder om jag är orolig för mitt barn.
Kulturkrock och kulturskillnader - en utbytesstudent verklighet och vardag

Rotary Youth Exchange 3
Utbildningsplan

Utbildningsplan för kontaktpersoner till utresande ungdomar
Innehåll
Mars
 Praktisk information inför utbytesåret och Rotarys regelverk
 Utbildning om Rotarys regler avseende övergrepp, trakasserier och mobbing samt
gällande regler för screening av alla personer över 18 år som är volontärer i Rotarys
ungdomsutbyte
 Utbildning om innehållet diskrimineringslag och FNs barnkonvention
 Utbildning om konsekvenser avseende övergrepp, trakasserier och mobbing
 Klubbens ansvar i samband med ungdomsutbyte för både outbounds och inbounds
Maj






Praktisk information inför utbytesåret och Rotarys regelverk
Rollfördelning mellan den administrativa och den emotionella kontaktpersonen
Klubbens ansvar i samband med ungdomsutbyte för både outbounds och inbounds
fortsättning från mars månads utbildning
Utbildning om övergrepp, trakasserier och mobbing, case studies
Vad gör jag om jag får kännedom om ungdomen utsätts för/upplever sig vara utsatt
för övergrepp, trakasserier och/eller mobbing?

Augusti
 Erfarenhetsutbyte
 Hur kan vi hjälpa och stödja varandra i uppdraget som kontaktperson?

Rotary Youth Exchange 4
Utbildningsplan

Utbildningsplan för värdfamiljer
I det fall ny värdfamilj tillkommer efter maj månad sker utbildningsinsatsen i direkt
anslutning till att värdfamiljen utses av klubben
Innehåll















Maj (November om student anländer i januari)
Praktisk information inför utbytesåret och Rotarys regelverk
Utbildning om Rotarys regler avseende övergrepp, trakasserier och mobbing samt
gällande regler för screening av alla personer över 18 år som är volontärer i Rotarys
ungdomsutbyte
Utbildning om innehållet diskrimineringslag och barnkonvention
Utbildning om konsekvenser avseende övergrepp, trakasserier och mobbing
Rollfördelning mellan den administrativa och den emotionella kontaktpersonen
Utbildning om övergrepp, trakasserier och mobbing, case studies
Vad gör jag om jag får kännedom om ungdomen utsätts för/upplever sig vara utsatt
för övergrepp, trakasserier och/eller mobbing
Praktisk information som vi som värdfamilj behöver veta
Värdfamiljens skyldigheter och ansvar
Detta kan hända i vår roll som värdfamilj – praktiska exempel (tidigare värdfamilj
berättar om sina erfarenheter och hur de löst situationen)
Case studies – att hantera svårigheter och kriser som kan uppstå
Vem vi som värdfamilj kontaktar om vi har frågor eller behöver ha stöd i någon fråga
som rör rollen som värdfamilj

Augusti (mars om studenten anländer i januari)
Uppföljning
 Erfarenhetsutbyte
 Hur kan vi hjälpa och stödja varandra i uppdraget som värdfamilj.

