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

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Ja 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Teaching in New and Emerging Educational Contexts 

Building Partnerships with Families and Communities 

Inclusive Practices for Diverse Learners 

  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Vi fant bolig gjennom en side på facebook for studenter i Australia. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

4700 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Nei, men det dekker skolepenger og flybilletter, og litt ekstra. Om du vil oppleve litt, reise ol. 
anbefaler jeg å spare en del i forkant, slik at du får mest utav oppholde ditt. Det er mye gøy å 
finne på, men ting er nesten like dyrt der nede som her i norge. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Utdanningsforbundet gjennom pedagogstudentene 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Vi gikk til den nærmeste telefon butikken og fikk nytt abonnement og tlf nr. Det er mye billigere 
med abonnement i australia enn i norge. 

Bank?  

Vi var bare i australia i 5-6 uker, så vi fikset oss ikke australsk bankkonto. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

De ukene vi fikk være der var helt fantastiske, veldig fin by og mye gøy å finne på, aldri en 
kjedelig dag!  

  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Å snakke engelsk på skolen, men vi var bare der i noen uker, så rekner med det hadde gått seg til.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Ja, absolutt! Det er en opplevelse for livet, og du kommer definitivt ikke til å angre.  

 


