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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? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Det tok litt tid før velkomstprogrammet tok plass etter vi kom ned til Belgia pga Corona. Men etter 
alle var ferdige med karantene hadde skolen fikset et møtested i sentrum av byen hvor vi fikk noen 
"goodiebags". Vi fikk også utdelt et kart over byen hvor de hadde planlagt en god spasertur rundt 
omkring i byen, hvor vi også hadde et pause-stopp og fikk gratis belgiske pommes frittes.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg fulgte Crossing boarders programmer som inneholdt fagene: Migration & Superdiversity, 
Poverty, Urban challenges in Education, Urban health challenges, Ethics & Human rights, 
Interdisciplinary & diverse-sensitiieve competences 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Kan du spesifisere endringene? 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Ikke noe særlig pga Corona 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg gikk inn på den anbefalte nettsiden som skolen anbefalte hvor jeg fant flere boliger til leie.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

7000 kr 



 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Helt greit.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA forsikring og HELFO 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Mobil: Gratis i EU, brukte samme nummer.  

Nett: gikk til en av telenet nettverks-kiosk, hvor de fikset meg et abonnement 

Bank?  

Har ikke ordnet bankkontoer. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, utfordrende, og minnerikt 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å tilpasse seg til en helt ny by i et helt nytt og ukjent land.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

absolutt.  

Andre kommentarer: 


