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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? 

Første uken hadde vi internasjonal uke. Den første dagen ble alle utvekslingsstudentene på KP 
samlet for felles informasjon om skolen. Vi ble så delt inn i grupper fordelt på ulike nasjonaliteter, 
som vi skulle bruke resten av uken. Det var forelesninger om gruppearbeid (som er en stor del av å 
gå på KP, da vi har studiegrupper i alle fag og avleverer «studieprodukt» i grupper hele semesteret 
og som avsluttende modulprøve i fagene). Vi hadde også flere forelesninger med ulike tema, og 
sosiale aktiviteter på dagtid. Det var ikke arrangert noe «fadderuke», så dette tok vi norske 
studenter initiativ til å arrangere selv. Den første uken var ikke veldig verdifull for min del (og 
flere andre norske studenter) utenom det å stifte bekjentskaper. Jeg, og flere andre, skulle gå i 
danske klasser, og treffer derfor ikke de internasjonale studentene noe mer resten av semesteret. 
Også kan vi nok føle oss mer nær den danske kulturen, så og lære om danske matretter, kultur, 
hvordan itslearning som platform fungerer osv, var litt «kjedelig». Men alt i alt en grei start, hvor 
vi ble tatt godt i mot og kunne stille spørsmål om vi hadde behov for det. Alle ansatte er veldig 
synlige (sitter i åpne landskaper på skolen), så det er ikke noe problem å få hjelp til hva det skulle 
være.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg tar 30 stp i kroppsøving 2. Her nede ble det:  

Modul 2 - Alsidig idrettsdidaktikk, trening læring og udvikling.  

Kropp og sundhed (10stp) spesialiseringsmodul 

Friluftsliv (10 stp) spesialiseringsmodul  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Kan du spesifisere endringene? 

Jeg byttet ut praksismodulet (som jeg egentlig skulle ta) med 30 dager praksis til modul 2, alsidig 
idrætt. Jeg er veldig glad for at jeg tok dette bytte, i og med at det er modul 2 som er selve 
«kroppsøvingsundervisningen», hvor vi er i gymsalen og har treningslære/fysiologi. 



Litt dumt at jeg går glipp av praksis og må ta dette opp ved et senere tidspunkt. En av grunnene 
var også at det var 30 dager, og ikke 15 som vi har hjemme i norge. Til senere studenter vil jeg 
anbefale kombinasjonen: alsidig idrætt, friluftsliv og praksismodulen.  

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat. Facebook-siden Nordmenn i København. Det finnes også et housingfirma som tar imot 
søknader hos studenter, men da er du avhengig av å få vite tidlig at du kan få reise på utveksling, 
slik at du tidlig kan søke om bolig der. Jeg fikk utvekslingen min godkjent såpass sent at jeg fikk 
tilbud om bolig 2 timer med tog utenfor københavn (og skolen). Derfor var ikke det et alternativ 
for meg. Men jeg kjenner studenter som har positiv erfaring med denne ordningen. Link ligger på 
hjemmesiden til kp.dk 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

5232 DDK, 7000 NOK 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

I og med at det er såpass dyrt med leie av bolig i københavn, går mesteparten av lånekassen til 
bolig + strøm/varme/internett. Også er det ikke «gratisprinsippet» for skolen her i København, så 
jeg betaler 1500 ddk bare i det ene friluftsliv-faget mitt. Flere av forelesningene har vi vært 30 
min med tog fra skolen, som vi også må dekke selv. For min del hadde det ikke gjort noe med en 
litt høyere sum, men jeg klarer meg greit pga oppsparte penger.  

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA studentforsikring 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Jeg har mitt norske abenoment og mobil da jeg kun skal være her et halvt år. Det har fungert fint. 

Bank?  

Pga. Valutakursen og den svake norske kronen ville det nok lønnet seg å få meg en dansk bank. Jeg 
valgte å kun bruke bank-norwegian kortet og derfor ikke opprette dansk bank. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Opplevelse for livet. Både faglig, sosialt og kulturelt. 

Jeg har blitt mer selvstendig, lært sykt mye og fått innblikk i hvordan dansk skolesystem fungerer. 
Definitivt et sted jeg vil anbefale alle lærerstudenter/pedagogstudenter t reise på utveksling.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 



Overgangen fra å ikke ver vant til gruppeoppgaver til å ha det i alle fag og ved alle innleveringer. 
Noen grupper har fungert veldig bra, mens andre grupper har fungert mindre bra. Men samlet tar 
jeg det med meg som en stor erfaring til senere masterskriving/arbeidsliv.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt. 

 


