THE DANISH SCOUT COUNCIL
The Scout International Student Exchange Programme:
Udvekslingsspejdere fra Australien - Vinter 2017/18
The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt
samarbejde med spejderkorpset i Australien, der har til formål at give danske og australske
spejdere mulighed for at få en enestående international oplevelse gennem et ophold hos en
udenlandsk familie. For at blive vært for en ”udvekslingsspejder” skal du være aktiv i et
spejderkorps under Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere, dvs. du skal være medlem af
enten Det Danske Spejderkorps (DDS), Danske Baptisters Spejderkorps (DBS), KFUMSpejderne eller af ét af de associerede korps. Du kan også blive "værtssøster", hvis du er
medlem af De grønne pigespejdere. Endelig skal du – og gerne din familie – kunne tale et
rimeligt engelsk uden at nogle af jer behøver at være ”eksperter”. Under hele opholdet går du
i skole og til spejder sammen med din jævnaldrende ”gæstespejder”.
De seneste år har vi typisk sendt mellem 10 og 20 danske spejdere af sted på et 5 uges ophold
i Australien; om vinteren modtager vi tilsvarende et antal australske spejdere i slutningen af
november med hjemrejse midt i januar. Tallet har været stigende de senere år: i 2015 modtog
vi 14 australiere, i 2016 var tallet 22 australiere, og i år er der 14 australiere, der søger danske
værter. Det skal understreges, at det ikke er noget krav for senere at blive udsendt, at man selv
tager mod en australsk spejder. Omvendt er det heller ikke et krav for at blive værtsfamilie,
at man enten har været eller ønsker at blive udsendt som ”udvekslingsspejder”.
I dette brev finder du en detaljeret beskrivelse af udvekslingsprogrammet med vægten lagt på
at være vært for en australsk spejder i vinteren 2017/18. For yderligere oplysninger samt for
oplysninger om muligheden for selv at blive udsendt i sommeren 2018 kontakt venligst SISEP
koordinatoren for Danish Scout Council (DSC). Kontaktoplysninger er givet nedenfor.
1. Lidt historie
I 1996 besluttede Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere – nu Danish Scout Council herunder DDS, DBS og KFUM-Spejderne, at indgå et samarbejde med det australske
spejderkorps, Scouts Australia. Danmark blev dermed den tredje (og pt. den største)
samarbejdspartner i det australske spejder-udvekslings-program, SISEP, som da allerede
havde eksisteret i flere år med spejderkorpsene i Japan og i Storbritannien.
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Udvekslingsprogrammet foregår for det meste i tæt samarbejde med de regionale australske
undervisningsministerier.
2. Formål
Formålet med udvekslingsprogrammet er at give 15 - 17-årige spejdere fra Danmark og
Australien mulighed for at få et lille indblik i, hvordan det er at leve i et land med en helt
anden kulturel baggrund og en anden geografi end den, de er vant til. Derudover: at give dem
en unik international spejderoplevelse, der forhåbentlig giver mod på mere – meget mere! For
at nå disse mål bor den besøgende spejder hos en lokal værtsfamilie og fungerer i den periode,
udvekslingen varer, som "bror" eller "søster" til en jævnaldrende lokal spejder; i nogle tilfælde
kan den, som man går i skole med, også af og til være bror eller søster til værtsspejderen. Det
tilstræbes under alle omstændigheder, at aldersforskellen mellem gæst og værtsspejder er
max. 1.5 år, og der tages selvfølgelig højde for særlige ønsker med hensyn til køn eller
helbredsmæssige forhold såsom allergier.
Det at være vært svarer lidt til at have en udenlandsk gæst i ”home hospitality". Bortset fra at
den gæstende australske spejder her følges med sin "værtsbror" og/eller "-søster" i skole og
til spejder og deltager på lige fod med resten af familien i familieliv, opvask, støvsugning,
weekender, familiebesøg, -fester og hvad der ellers måtte ske i besøgsperioden. Vi har
erfaringer med, at det nemlig lige præcis er den bedste måde, hvorpå både den gæstende
spejder som de værtsfamilier, der beredvilligt åbner deres hjem, får en god og lærerig
oplevelse ud af det. Ofte knyttes da også venskaber, der varer i mange år fremover. Her skal
det indskydes, at udvekslingsprogrammet er et rent frivilligt ikke-overskudsgivende program,
hvorfor værtsfamilierne ikke modtager nogen form for vederlag til dækning af udgifterne ved
at have en gæstespejder, e. g. kost og logi.
3. Skole
En meget vigtig del af et udvekslingsophold er, at de australske spejdere får mulighed for at
deltage i undervisningen på en dansk uddannelsesinstitution hvad enten det er en folkeskole,
privatskole, efterskole eller et gymnasium sammen med deres danske "bror" eller "søster".
Fordi opholdet er så kort, så vil der selvfølgelig i praksis være sproglige problemer for de
australske gæster i forbindelse med aktiv deltagelse i undervisning og lektier. Problemer der
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naturligvis kun delvis opvejes med hjælp fra deres danske "bror" eller "søster", der jo selv
skal passe sin skolegang. Erfaringer fra tidligere besøg viser imidlertid, at udbyttet af at være
med i en dansk skoleklasse på trods af den sproglige barriere stadig er utrolig stort, og at
problemerne ofte løses overraskende godt. Samtidig har vi også erfaringer for, at
tilstedeværelsen af en australsk elev i klassen kan være inspirerende i undervisningen, ikke
blot med hensyn til det at have en engelsktalende elev, men også fordi det australske
skolesystem er meget anderledes end det danske. De australske seniorspejdere besidder
således en del færdigheder, som ikke findes på samme niveau i Danmark. Først og fremmest
er det imidlertid utrolig vigtigt, at den danske skole er indforstået med, at der kommer en gæst
i klassen i en kortere periode, således at besøget kan blive mest udbytterigt for såvel skolen
som den australske spejder. Kontakten til skolerne – også den første indledende kontakt foregår først og fremmest gennem værtsfamilierne. Det er det mest praktiske, fordi I dermed
selv kan aftale med skolen, hvordan den australske elev bedst kan være med i undervisningen
under hensyntagen til lokale forhold. Hvis det er ønskeligt, er skolen selvfølgelig meget
velkommen til at kontakte DSC-koordinatoren for yderligere oplysninger.
4. De australske spejdere
Fra det australske spejderkorps side gøres der meget for at forberede de spejdere, der sendes
af sted, på nogle af de problemer, de kan løbe ind i udlandet. Udvælgelsesprocessen i
Australien er som udgangspunkt grundigt og baseret på såvel personlige interviews som på
udtalelser fra folk, der kender ansøgerne. Formålet med den omhyggelige evaluering er
selvfølgelig at sørge for, at kun unge mennesker, der er parate til at gennemføre et 5-6 ugers
studieophold på egen hånd, bliver sendt af sted. De spejdere, som vi modtager fra Australien,
er da også generelt særdeles velforberedte, hvorfor man som værtsfamilie også fuldt og helt
kan tillade sig at stille krav til dem. Som sagt foregår udvekslingsprogrammet i samarbejde
med de regionale undervisningsministerier i Australien, hvilket sker for at sikre, at det
undervisningsmæssige niveau for vores gæster er i orden. Der er også tæt kontakt med de
australske gæsters familier såvel før, under som efter besøgsperioden gennem bl.a. den
nationale koordinator for udvekslingsprogrammet i Australien.
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5. Værtsfamilier
Som værtsfamilie skal man være opmærksom på, at det at have besøg af en australier i en 56 ugers periode naturligt giver visse praktiske problemer derhjemme. Her er det DSCs klare
holdning, at et besøg først og fremmest skal være en god oplevelse – og det vil sige også for
værtsfamilien. Under hele opholdet gør vi fra SISEP's side det, vi kan, for at hjælpe og støtte
værtsfamilierne efter behov. Det er værd at huske på, at de australske spejdere kommer for at
opleve dansk familieliv og dansk kultur, og derfor er det ikke meningen, at værtsfamilierne
skal lægge deres vaner om efter deres gæst, selvom det selvfølgelig er naturligt, at man tager
sig pænt af den besøgende og viser ham/hende lidt rundt i Danmark. Som værtsfamilie skal
man heller ikke være spor genert over at bede en australsk gæst om at give en hånd med i
rengøringen, ved opvasken etc. Det må jo anses som en naturlig ting også her i Danmark at
bidrage til familielivet!
DSC har siden udvekslingsprogrammets start haft mange gode oplevelser med at være værter
for de udenlandske spejdere og er meget glade og stolte over det gode samarbejde, der har
været med de mange danske spejderfamilier, der beredvilligt har stillet deres hjem til
rådighed.
6. Ankomst og afrejse
Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere har i år modtaget 14 ansøgninger fra australske
spejdere på 16-17 år, der ønsker at være udvekslingsspejdere i Danmark (se neden for).
Vi har endnu ikke modtaget en officiel ankomstdato, men australierne tilstræber altid at tage
af sted den sidste søndag i november, hvorfor vi forventer, at de lander i Københavns
Lufthavn omkring den 27. november. De tager hjem igen midt i januar – ofte også en søndag.
Ved såvel ankomst som afrejse vil der være en repræsentant for DSC til stede, som bl.a. ved
ankomsten vil hjælpe med at sende de australske spejdere videre med tog eller indenrigsfly
til deres endelige destination, ligesom der efterhånden er tradition for, at mange af de danske
værtsfamilier er til stede for at byde vores nye spejdervenner velkommen til Danmark. Som
nævnt ovenfor holder vi efter behov løbende kontakt med de danske værtsfamilier under hele
besøget og forsøger derigennem at støtte og rådgive bedst muligt.
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Fornavn
Courtnie
Kathryn (Katie)
Cameron
Ryan
Ava
Felix
Amy
Jessica
Mhairi
Genevieve
Jack
Jennifer
Leitia
Nicole

Efternavn
Apps
Barrett
Biggs
Chan
Collins
Cousins
Henderson
Hernandez
Lattimer
Pragt
Roberts
See
Shipsey
Tainsh

Stat
Vic
Qld
NSW
Qld
Qld
Vic
Vic
Qld
Qld
Vic
Qld
Qld
Vic
SA

Køn
Female
Female
Male
Male
Female
Male
Female
Female
Female
Female
Male
Female
Female
Female

Fødselsdag
21/03/2001
1/05/2001
12/08/2000
1/06/2001
1/01/2001
19/01/2001
17/10/2000
26/03/2001
5/04/2001
11/02/2000
4/10/2000
26/07/2001
2/02/2000
11/05/2000

Alder
16
16
17
16
16-17
16-17
17
16
16-17
17
17
16
17
17

7. Mere at vide
Hvis du har yderligere spørgsmål til udvekslingsprogrammet så skriv til: Danish Scout
Council, c/o KFUM-Spejderne i Danmark, Wagnersvej, 2450 København SV. Du kan
også sende en e-mail direkte til programkoordinatoren på martindrews@spejdernet.dk.
Med stor spejderhilsen
Martin Drews
SISEP-koordinator, Danish Scout Council
E-mail: martindrews@spejdernet.dk, telefon (mobil): +45 22 86 33 80.
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Værtsfamilie-oplysninger
Udfyldes og sendes til programkoordinatoren med post eller e-mail. Bemærk: alle oplysninger opbevares selvfølgeligt
fortroligt og destrueres efter brug.
Værtsspejderens / værtsspejdernes navn(e)
Navn

Fødselsdag og -år

Navn

Fødselsdag og -år

Kontakt oplysninger:
Navn
Adresse
Postnr.
By
Telefon
Fax
Mobil
E-mail
Sæt kryds:

[

] bor i hus

[

] bor i lejlighed

Forældre og søskende:
Navn

Alder

Navn

Alder

Navn

Alder

Navn

Alder

Navn

Alder

Navn

Alder

Skole eller gymnasium:
Skole
Adresse
Postnr. / by
Telefon
Kontakt på skolen
Klasse
Spejderoplysninger:
Enhed*
Funktion(er)**

Gruppe
Distrikt

Korps
”*” = spejder, senior, rover, etc. ”**” = patruljeleder, tropsassistent, mini leder etc.
Evt. særlige forhold i familien, vi bør kende til – benyt venligst bagsiden. På forhånd tusind tak.
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