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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? 

Velkomstuka bestod av ulike workshops og forelesninger om danmark og københavn, det var mye 
praktisk info omkring søking av cpr nummer og registrering hos myndighetene. Workshoppene var 
om hvordan man takler kultursjokk og hvordan studier er rundt i verden og i danmark. Dette var 
nok mest nyttig for studenter som ikke har kjennskap til norden. Det var lite sosialt og programmet 
sluttet kl14 hver dag 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Jeg har fulgt to 10 studiepoengs fag i håndverk og design, og et modul med praksis som også gav 10 
studiepoeng 

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?  

Jeg var heldig og fikk bolig gjennom KP Housing.  

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

9500 

 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

For meg holdt støtten fra lånekassen til å betale bolig og rundt to måneder mat, med erasmus 
stipend var det tilstrekkelig til hele oppholdet 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Jeg hadde europeisk helsekort, og en innboforsikring som også ville dekke min bolig her nede.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Brukte mitt norske selskap 

Bank?  

Brukte min norske bank 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, utfordrende, spennende 

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Praksis har vært det mest utfordrende, da jeg fikk en skole som var litt langt borte og at 
skolesystemet i danmark ikke er likt som i norge. Det var utfordrende for elever å forstå meg, 
praksisen var delt opp slik at jeg har to dager i uken i nesten 3 måneder, og den gikk ved siden av 
forelesninger på studie som også krevde mye.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Det vil være en veldig lærerik opplevelse, man vil oppleve mye nytt. Jeg anbefaler det dersom man 
vet at det å være borte og «alene» i et halvt år er noe man klarer. Man må tilpasse seg til en helt 
ny hverdag.  

 


