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ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Ja 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Det var et opplegg arrangert av Griffith University med litt diverse, denne uken kalles Oritentation 
Week. Vi fikk ikke inntrykk av at det var så mye sosialt. Denne uken deltok vi kun en dag, da den 
samme dagen vi hadde obligatorisk informasjons/velkomst 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Har praksis hele utvekslingsperioden min, og er dermed lite på universitet. Har gått et emne som 
heter Field Placement, og utenom har vi hatt et Online Course for å fylle opp studiepoengene vi 
trenger. Dette faget valgte vi selv, da det var flere å velge på som man kunne ta i forbindelse med 
praksisen. Dette emne heter "Understanding Social Problems". 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei. For min del er det egentlig mest fordi når man bare ett semester, så er det gjerne litt kort 
tid. Særlig for oss i praksis som er sent hjemme om dagene og hadde nok ikke hatt tid til å delta på 
organiserte aktiviteter i ukedagene. Har man derimot fag så vil det nok være mer tid til dette, og 
det er mange gode tilbud for ulike idretter og også foreninger som arrangerer gøye ting man kan ta 
del på.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Vi ble anbefalt å ikke skaffe oss bolig før vi ankom Australia, noe vi er usikker på om likevel kunne 
vært en ide. Vi bodde de første ukene på hostel, og søkte rundt på nettsider etter visninger på 
leiligheter og dro egentlig på en del visninger. Dette viste seg fort å være vanskelig fordi de fleste 
ønsker lengre leietakere enn 4-5 måneder. I tillegg var det veldig mange studenter på samme tid 
som ankom Brisbane og skulle ha leilighet. Prisene kunne også være ganske høye. Veldig mange av 
de vi ble kjent med hadde klart å skaffe seg bolig på forhånd før de kom ned også, likevel er jo 
dette en risk å ta om man ikke vet hva man får fordi man ikke har sett det før man kommer. Vi fikk 
til slutt en leilighet hvor vi kunne leie for 4 måneder. Lurt å høre rundt med de man eventuelt er 
blitt kjent med, søke på australske nettsider etter visninger på leiligheter og være ganske "på". 

 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

6200 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Jeg reiste ned uten å egentlig ha spart opp veldig mye utenom støtten fra lånekassen. Man hører 
ofte at det koster mye og det tenkte jeg selv også før jeg nå er oppi det. Man klarer seg.   
Det er lurt å ha spart opp en sum før man starter skikkelig med alt man trenger på forhånd også, 
til slikt som visum, vaksiner, flybilletter (som man må legge ut for før man får reisestøtten fra 
lånekassen) osv. fordi dette blir en god sum. For utenom dette klarer man seg på støtten fra 
lånekassen, prisene er ganske like som Norge. Selvsagt om man vil reise osv. vil det være nødvendig 
å ha spart opp litt ekstra. Vil nok anbefale og ha en liten sum oppspart.  
 

lHvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Ble medlem i ANSA som koster rundt 200,- og tegnet deretter forsikring gjennom dem på omtrent 
2000,-. Denne skal dekke alt man trenger, det er en studenforsikring skreddersydd for studenter på 
utveksling.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gikk til en telebutikk og ordnet dette en av de første dagene. Kjøpte abonnement med mye 
mobildata slik at vi ikke trengte å betale for wifi utenom i leilighet. 

Bank?  

Gikk innom en av de største bankene, Commonwealth hvor de opprettet bank for oss og hjalp oss 
og fortalte oss hvordan vi skulle overføre penger osv. Både mellom australske kontoer, og fra norsk 
til australsk. 

 

 
 
 
 



PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Utrolig, lærerikt, fantastisk. Jeg angrer ikke et sekund, og det har ikke vært annet enn en helt 
fantastisk opplevelse.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Mest utfordrende var faktisk alt papirarbeidet før vi kom skikkelig i gang, og med tanke på alt av 
krav og ting som måtte ordnes. Det var veldig mye ulik informasjon, og det var vanskelig å vite hva 
man egentlig trengte. Noe som var dumt med tanke på at mye av det som måtte skaffes ikke alltid 
er lett å få fatt i, samtidig som det gjerne koster.  
 
Ellers er utfordringene man møter, med bolig, telefon, og alt praktisk man må ordne ting man 
gjerne mestrer og får i orden. Utfordrende også med studier på et annet språk fordi det gjerne er 
en annen humor o.l. særlig i praksis.  
 

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Jeg vil absolutt anbefale andre å dra! Jeg har hatt det beste halvåret i livet mitt, og angrer ikke et 
eneste sekund. Man får så utrolig mye igjen for det, særlig i form av alt man opplever, alle man 
møter, og alt man får se. Selvsagt også en annen hverdag.  

 


