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Student som har skrevet denne rapporten ble berørt av Covid-19-pandemien.  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Nei 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Samtidsdans, ballett, repertoar. 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Vi hadde online undervisning istedenfor fysisk, det krevde endring av bosituasjon fordi jeg trengte 
plass til å danse i leiligheten.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg fant et kollektiv via en nettside kalt "wg-gesucht" som tilsvarer finn.no kun for leiligheter/rom 
til leie. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

400 Euro 

 

PRAKTISK 



Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Ja. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Reiseforsikring via Ansa. 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Beholdt mobilabb. i Norge. 

Bank?  

Beholdt bank i Norge. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Å sette pris på de små hverdagslige gledene. 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å finne en måte å opprettholde fysisk form og motivasjon når du ikke har fysisk undervisning eller 
tilgang på dansestudio. 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt. Selv i et år som dette har jeg lært mye; lært å være selvstendig og stå ansvarlig for egen 
mental og fysisk helde. Det å være kreativ med hvordan å underholde seg selv på og være sosial 
når det er strenge restriksjoner. Å være på utveksling i 2020/2021 har også gjort meg flinkere på å 
nyte mitt eget selskap, for jeg har vært alene i en fremmed by. Og slik kunnskap får man jo bruk 
for senere i livet tror jeg.  

Andre kommentarer: 


