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Agenda

– Undervisning

– Bofælle-forhold

– Forventningsafstemning

– Forsikringer

– Økonomi

– Milepæle frem mod afrejsen

– Diverse/evt.

(Denne præsentation vil snarest være tilgængelig på
http://www.ucholstebro.dk/gymnasier/htx-teknisk-
gymnasium/)

http://www.ucholstebro.dk/gymnasier/htx-teknisk-gymnasium/


Undervisningen

• Fagkoordinering med Mission påbegyndes nu og fastsættes endeligt 
i august;

• Timeindhold i USA prioriterer skriftlighed, test og løbende 
evaluering højt. Resultater afspejles direkte i 
standpunktskaraktererne!

• Eleverne i gang med fagene – pensum under ophold bygger på 
faglige emner i 1.g og bliver en udfordring, så eleverne kan lette 
arbejdet for sig selv ved at få HELT styr på fagene her og nu!

• UCH: 
– Dansk og teknologi læses ikke i USA, men efterårets ‘normale’ timer i disse 

fag bliver dog afholdt før og/eller efter opholdet;
– Flere fag indarbejder engelsksproget indhold efter sommerferien og op til 

afrejsen;



Bofælle-forhold

• I løbet af marts måned meldte eleverne ind omkring bofællepræferencer, 
herunder hvorvidt de ønsker muligheden for at bo alene;

• Faglærerne har drøftet og vurderet elevernes samarbejdsevner med 
udgangspunkt i præferencerne;

• Der er fastsat en bofælleplan med udgangspunkt i ovenstående hensyn. 
Eleverne samt Sara’s Homestay er informeret;

• Værtsfamilierne kommer på plads til sommer. Eleverne får direkte besked 
herom. Flere familier fra sidste år har udtrykt ønske om at fortsætte;



Forventningsafstemning

• Uddannelsesindhold

• Boligforhold

• Udflugter

• ‘Lov og moral’

• Transport

• Kommunikation

Værtsfamilierne

Mission

Eleverne

UCH



Uddannelsesindhold

– UCH fastsætter pensum under opholdet ud fra fagbekendtgørelsen for 
uddannelserne – og det er således en integreret og nødvendig del af 
uddannelsen;

– Med i programmet – og integreret i undervisningen -- er 3 
skolearrangerede udflugter. Deltagelse er obligatorisk;

– Udflugter arrangeret af undervisere hører under pensum og deltagelse 
hér er også obligatorisk, medmindre andet er oplyst. 
Transportomkostninger afholder Mission (og dermed UCH);

– Missions arrangerer andre udflugter hvor vores elever muligvis bliver 
inviteret med – her er deltagelsen op til den enkelte;

– Vores elever er velkomne til at foreslå MC udflugter ud over ovennævnte, 
men har ikke krav på flere iht. samarbejdsaftalen.



Boligforhold

– Værtsforældrene kompenseres økonomisk for at have elever boende;
– De fleste værtsforældre har arbejde, familier og hus at passe til daglig;
– De skal levere:

• Transport mellem hjemmet og Mission ved ankomst og afrejse; 
• Indkvartering i ene- eller deleværelse, delt badeværelse og mulighed for tøjvask 
• Halvpension – dvs. morgenmad og aftensmad

– De er ikke forpligtet til at levere:
• telefon, wi-fi, PC, lommepenge, toiletsager, underholdning, udflugter

– Værtsfamilierne bestemmer, hvornår eleven skal være hjemme om aftenen
– Eleverne skal holde eget værelse rent og bidrage til husholdning 

(oprydning, rengøring) på lige fod med husets øvrige beboere
– Værtsfamilierne udvælges af Sara's Homestay – ’erstatningsfamilier’ findes 

kun i nødstilfælde (f.eks. tyveri) – dårlig kemi er ikke nok.



’Lov og moral’

– USA’s/Californiens love er gældende i opholdsperioden;
– Det samme er UCHs og Missions ordens- og studiereglementer;
– Eleven selv skal sikre, at han/hun hele tiden opfylder kravene iht loven; 
– Rejseforsikrings-dækningsbetingelser skal efterleves for at 

forsikringerne gælder;
– Hvilket i praksis betyder:

• Alle skoletimerne passes og alle opgaverne laves og afleveres til tiden;
• Eleverne forlader ikke USA under opholdet (ingen ture til Mexico) 
• Eleverne er hjemme hos værtsfamilierne til den aftalte tid hver aften;
• No driving*, drinking**, smoking**, drugs** or sex***; 
• Personfarlige aktiviteter (kontaktsport) i fritiden må dyrkes kun i det 

omfang, jeres forsikring dækker ansvar og evt. skadesbehandling for; LÆS 
hvad I skriver under på!

*Uanset alder (man skal være fyldt 21) må deltagende elever ikke køre i USA i 
det hele taget! 
** NB! Besiddelse er lige så forbudt som køb/indtagelse
***NB! BEGGE parter skal være over 18 år



Et eksempel: 
alkoholindtagelse

• Straffen for servering af alkohol til mindreårige 
gæster i CA er op til 1000,- USD i bøde og op til 1 
års fængsel pr. enkelttilfælde for værtsfamilien;

• Dvs. en fest for hele gruppen med alkohol hos 
værtsfamilien kan koste værtsfamilien 35.000,-
USD i bøde og 35 års fængsel!

• Straffen falder også, hvis værtsfamilien blot 
tillader salg/uddeling/servering på egen grund.



Transport i USA

– Sara's Homestay leverer:
• Transport i bus mellem SFO-lufthavnen og Mission College ved 

ankomst og afrejse
• Buskort eller anden løsning til offentlig transport mellem 

værtsfamilierne og Mission College ifm. den daglige undervisning

– Mission College leverer:
• Transport i forbindelse med udflugter forbundet med uddannelsen 

(3 officielle udflugter)

– Værtsfamilierne leverer:
• Transport mellem familiens hjem og Mission ved ankomst og afrejse; 

– Alt transport under opholdet udover ovenstående afholdes 
af eleven selv;



Hvad med visum?
– Eleverne rejser på en såkaldt ESTA-tilladelse (Electronic 

System for Travel Authorization), som er gængs for 
kortvarige ophold i USAsom fx ferie. ESTA tillader, at 
rejsende læser på college under opholdet, og gælder 2 år 
efter udstedelsen;

– ESTA søges af den enkelte elev (vi gennemgår proceduren 
samlet på klassen), når UV starter op efter sommerferien.

– ESTA-godkendelsen skal udskrives, medtages på rejsen og 
vises i lufthavnen. Manglende ESTA = eleven bliver hjemme

– ESTA søges på baggrund af pasinformationer fra dét pas, 
eleven skal rejse på. Opdateret pas = ny ESTA



Forsikring

• Eleven/Elevens familie skal sikre, at eleven er 
dækket i hele opholdsperioden af en eksisterende 
(eller nytegnet) rejseforsikring;

• UCH anbefaler rejseforsikringer som er 
dækningsmæssigt svarende til ERV Europæiskes 
Rejseforsikring Plus (Verden inkl USA) især ifm
ansvar, skade/tilskadekomst og hjemtransport:

• https://www.europaeiske.dk/privat/rejseforsikrin
ger/rejseforsikring-plus/

https://www.europaeiske.dk/privat/rejseforsikringer/rejseforsikring-plus/




Kommunikation under opholdet 
– for elever

– Undervisningsrelaterede spørgsmål rettes mod den pågældende 
underviser;

– Spørgsmål angående værtsfamiliens forpligtelser rettes mod 
undertegnede;

– I tilfælde af generelle forespørgsler vedr. skema, aktiviteter, rutiner 
kontaktes Chigusa Katoku.

– I tilfælde af sygdom kontaktes berørte undervisere; 
– Ved behov for behandling af ikke-kritiske skader og sygdomme kontaktes 

Missions sundhedstjeneste. 
– Ved kritiske skader og sygdomme ringes 9-1-1. Europæiske 

Rejseforsikring informeres efterfølgende;
– Ved uløselige bofællekonflikter kontaktes undertegnede;
– Kontaktinfo uddeles ved informationsaften i august på UCH.



Økonomi

• Afregning med UCH sker via MobilePay;

• Forsinkelse ifm opkrævning af depositum;

• 14-dages frist;

• Overførsel til 666218;

• Beløbsgrænse på 10.000,-, derfor:
– 1x5.000 (nu), 2x10.000 + 1x5.000 (september);

• NB! Skriv elevens navn samt ”nummer X af 4” i 
kommentarfeltet ved overførsler!



Milepæle mod rejsen

• April / Maj
• Optagelse på Mission

• August
• Undervisningsplan udsendes

• ESTA søges

• September
• Betaling af restbeløb

• Infoaften nr. 2

• Oktober
• Afrejse!



Selve rejsen
– et typisk eksempel!

• Udrejse med KLM tirsdag den 1. oktober 2019
– Bus UCH-Billund  

• Afgang Holstebro kl. 03.00, ankomst Billund 04.00

– Billund-Amsterdam 06.00-07.10
– Amsterdam-San Francisco 09.50-11.45

• Hjemrejse mandag d. 2. december – hjemkomst tirsdag d. 
3. december
– San Francisco-Amsterdam 14.35-09.50 (næste dag)
– Amsterdam-Billund 12.15-13.20
– Bus Billund-UCH

• Afgang Billund kl. 14.00, ankomst Holstebro kl. 15.00



COVID-19: 
Vaccinations- og testregler 
for flyrejser til USA
• Færdigvaccinerede rejsende skal kunne fremvise følgende 

for at kunne flyve til USA:
• En gyldig ESTA eller et gyldigt visum
• Dokumentation for at være færdigvaccineret
• Negativ COVID-19 test taget tidligst 1 dag inden afrejsen
ELLER
Dokumentation på at have haft COVID og være blevet rask 
inden for 90 dage (dvs. både bevis for positiv test og 
lægeerklæring).

• Attest med kontaktoplysninger samt oplysninger om 
vaccination og testresultater (Combined Passenger
Disclosure and Attestation). Attesten udleveres af 
flyselskabet; den skal ikke indsendes elektronisk til de 
amerikanske myndigheder på forhånd som for nogle andre 
lande. Flyselskaberne kan bruge denne eller egne blanketter 
til at indhente oplysningerne.

https://dk.usembassy.gov/visas/visa-waiver-program/visa-or-esta/
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID_FRM_ENG_Disclosure_Dec2021_508.pdf


• Tidligere smittede rejsende
– Rejsende, som har været smittet inden for 90 dage inden rejsen, er undtaget 

fra testkravet. De kan i stedet fremvise dokumentation på at have haft COVID 
og at være blevet rask igen. Tidligere smittede skal fremvise:
• Dokumentation for at være færdigvaccineret
• Bevis for positiv test taget indenfor 90 dage inden rejsen 
• Lægeerklæring, hvoraf det fremgår, at du har været positiv og at du nu må afbryde 

isolationen og rejse igen. Lægeerklæringen skal indeholde dit navn og fødselsdato samt 
lægens kontaktoplysninger og underskrift. Du kan læse nærmere om, hvad brevet skal 
indeholde her under ”What if I recently recovered from COVID-19". Der er ikke en 
specifik blanket, som lægen skal udfylde.

– Hvis du har fået udstedt et coronapas for COVID-19 immunitet 
(immunitetspas), henvises du til at kontakte flyselskabet for at bekræfte om 
dette kan godkendes som samlet bevis for både den positive test og brevet fra 
læge eller sundhedsmyndighed. Det er op til flyselskabet at bedømme, om 
immunitetspasset opfylder begge dokumentationskravene.

COVID-19: 
Vaccinations- og testregler 
for flyrejser til USA



Diverse: 
kommunikation med familierne
• Er der tilknyttet opgaver/tidsfrister? 

– Se Lectio;

• Er der indbydelser til arrangementer på skolen?
– Facebook-gruppen (‘US Science efteråret 2022’)

• Er det sjovt/underholdende/tankevækkende?
– Facebook-gruppen

• Er eleverne i USA?
– Facebook-gruppen

• Er det værd at råbe RIGTIG højt om?
– Ovenstående + skolernes website



Spørgsmål

• Her og nu

• Fremadrettet: 

– Tlf. 9912 2368

– Email: pam@ucholstebro.dk

– Skype: paulmuller.84

mailto:pam@ucholstebro.dk

