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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Vi bor i et hus hos et norskt ektepar som tok imot oss. De viste oss hvor den nærmeste matbutikken 
var og busstoppet som vi skulle ta til skolen. De hadde handlet inn litt mat til oss når vi kom og 
lagte en fellesmiddag for å bli kjent med alle 21 student. 
 
Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

På universitetet har vi to fag, det første faget er klinisk og det andre er "cultural understanding".   

Vi hadde en dag i uken på skolen og resten i praksis. Vi fikk noen lekser som måtte leveres inn og 
hadde noen framføringer for de andre norske sykepleierstudentene.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei, men har gått i kirken noen ganger.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Universitetet har et samarbeid med et ektepar som tar imot sykepleierstudenter og passer på at vi 
har det bra. 

De har drevet med dette i 10 år og bor her når studentene er på utveksling og ellers bor de i Norge. 
Vi er siste kulle deres. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 
4000kr for bolig her nede 
 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja, fordi jeg bor hjemme og ikke har leilighet å betale på samtidig som jeg betaler her ute. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg har NSF sin forsikring som dekker et utlandsopphold på 3 måneder.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Kjøpte et Israelsk telefon nummer på universitetet med 4g. Nett er inkludert i boligen. 

Bank?  

Ordnet ikke noe med banken. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennende, utfordrende, lærerikt og utrulig kjekt! 

Du får tid til å besøke mange plasser her i Israel. 

Jeg har vært å besøkt Jerusalem, Dødehavet, Eilat, Tiberias, Tel Aviv, Golan høydene og Akko.  

  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Språket, det blir ikke så mye pasientkontakt siden de ikke snakker så bra engelsk og jeg ikke kan 
hebraisk, arabisk eller russisk.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

JA, jeg anbefaler på det sterkeste å reise på utveksling. Du lærer mye om forskjellige kulturer og 
hvordan sykepleiere har det i andre land. Du vokser som person, får nye erfaringer og et åpnere 
blikk på hvordan andre tenker og har det i Israel. Det er et uforglemmelig opphold som jeg kommer 
til å ta med meg i livet.  

 


