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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? 

Velkomstprogrammet inneholdt flere typer arrangementer på skolen og guidet tur i byens sentrum, 
både for oss som var utvekslingsstudenter, men også for tyske studenter som skulle begynne sitt 
første semester. På denne måten ble jeg godt kjent med de som var utvekslingsstudenter fra 
Erasmusprogrammet, men hadde også muligheten til å forme mitt eget nettverk med tyske 
studenter som bodde i nærheten av byen.  
 
Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Skolen som jeg søkte på hadde allerede en ferdig pakke som inneholdt fagområder innen "Early 
Childhood Education". Denne pakken var for oss som skulle bli barnehagelærere da skolen er 
spesialiseser personer innen pedagogikk.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Ja, jeg har engasjert meg i volleyball som er arrangert av elever, for elever, på skolen. Det gjør at 
idrettshallen kan benyttes gratis og på denne måten kan jeg bygge et sosialt nettverk med tyske 
studenter gjennom felles interesse for sport.  

 

 
 
 

 
 
 
 



 
BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Skolen har en studentblokk og er her det resevert rom til utvekslingsstudenter. Det gjør at 
utvekslingsstudentene får rom i samme bygg og kan lett arrangere noe sosialt, noe som jeg ser på 
som meget positivt.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

1400 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja, støtten fra lånekassen er tilstrekkelig når det kommer til å betale for bolig og skoleutstyr.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg tegnet ikke noen forsikringer i forkant da jeg allerede hadde Europeisk Reiseforsikring og 
Europeisk helsetrygdkort (Helfo). 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Skolen og studentboligen har wifi. Med mitt norske abonnement kunne jeg også bruke mobildata 
som om jeg var i Norge. 

Bank?  

Skolen arrangerte et møte der vi gikk samlet i mindre grupper for å opprette en bankkonto der 
skolen kunne trekke penger for leien av studentbolig. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Avslappet = Skolen tar hensyn til at vi er engelskspråklige studenter og velger dermed å starte rolig 
og heller bygge på med oppgaver ut i semesteret. 

 Sosialt = Gjennom arrangementer, sport og sosiale kvelder har jeg bygget et sosialt nettverk av 
Erasmusstudenter og lokale studenter. 

 Spennende = Nytt skolesystem, skoleturer å se frem til, kulturelle opplevelser. 

 Tungt = Alene skandinaver, en by det skjer lite i, lokale studenter  med bil som bor i 
studentblokken reiser hjem i helgene noe som gjør det ekstra rolig.  

Kollektiv transport = Området har et meget godt kollektiv tilbud og skolen gir oss 
utvekslingsstuendter gratis busskort for det semesteret vi tilbringer her.  

Billigere mat = Noe som kan overaske er hvor mye billigere det kan være på store deler av 
dagligvareproduktene.  

 

 



Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det jeg opplever som mest utfordrende er å være alene skandinaver da flere av 
utvekslingsstudentene reiser flere i lag. De andre tar hensyn til at jeg ikke har andre og snakker 
mye engelsk når vi går i større grupper, men det merkes over tid at det er tunt og litt ensomt å 
aldri kunne snakke sitt eget morsmål og må ofte tenke helt annerledes enn det én gjør normalt 
hjemme. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, jeg vil absolutt anbefale studenter til å reise på utveklsing. Dette er en mulighet som kan 
forandre hele livet gjennom det å bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet, bygge et sosialt 
internasjonalt nettverk og det å få venner for livet.  

 

 


