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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 hadde nederlansk kurs, samtidig som vi hadde aktiviteter etter skolen. Vi hadde en guiedet tur 
rundt i byen, escape room, og et musem.  

For å være med på nederlansk kurset var gratis, men aktivitetene hadde folk betalt en liten sum 
for på forhånd.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Ja 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Eneste spårkkurset jeg hadde før amkost i praksisplassen min, var det nederlanske kurset som ble 
tilbud alle erasmus+ studenter.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

nei.. da jeg er her i praksis og jobber 5 dager i uken, er det vanskelig. Hadde vært kjekt og sosialt.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg og en annen fra Norge skaffet dette på et privatmarked, prisen er dermed utrolig høy! hadde 
jeg sko flyttet hit igjen, ville jeg nok valgt billigere alternativ, da pengene flyr ut av vinduet! og 
samtidig nå ser jeg at det hadde vært greit å bodd i nærheten av andre studenter, for å få et mer 
sosialt liv!  

 
Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

700 euro 

 



 
PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

nei, men dette er mye pga vi leier privat 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

hadde ANSA forsiking  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

nett 

Bank?  

bruker min egen bank som hjemme 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

utfordrende, lærerikt, spennende og litt ensomt til tider!  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

språkbarierer i praksisplassen min, det at jeg ikke forstå allt.  

det og ikke være vandt med å ha venner og familie rundt meg  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

både ja og nei! Liker veldig godt praksisplassen min, men pga at vi må gjøre 608 timer praksis 
(dette inkluderer ca 6 møter på skolen også, og 2timer hver uke til rapport skriving) er dette veldig 
slitsomt og lange dager! har vært litt mye frem og tilbake. 

 


