At være værtsfamilie for en udvekslingselev i Danmark
Familien Trentel er værtsfamilie for første gang og har Charlotte fra Australien
boende. De startede som velkomstfamilie, men har efterfølgende valgt at have
Charlotte boende under hele hendes ophold på 10 mdr. Læs her hvorfor.
Skrevet i marts 2018.

Hvorfor valgte I at blive værtsfamilie og hvor opstod idéen fra?
Vi havde egentlig tit snakket om at, når vores børn var større og
selv gerne ville, så ville vi være værtsfamilie. Til sommer skal vi på
rundrejse til Australien i 4,5 uge, og havde egentlig ikke tænkt at
det var nu vi skulle være værtsfamilie. Men jeg så tilfældigvis på
mit arbejde, at Explorius manglede værtsfamilier til elever fra
New Zealand og Australien, og så tænkte jeg at det var da oplagt
og at det måske bare skulle være nu. Det kunne også være en form
for forberedelse for os, inden vi skulle på rundrejse i Australien. Vi
kontaktede Explorius og fik tilsendt ansøgningerne på eleverne,
men kunne konstatere at de alle sammen var 10 mdrs. ophold, og
eftersom vi aldrig har prøvet det før, så tænkte vi at det måske var lige i overkanten. Men så kontaktede
Explorius os omkring jul, og fortalte os om denne her skønne pige, Charlotte fra Australien, som ville ankomme
i januar og have et ophold på 10 mdr. men, at vi kunne være en såkaldt velkomstfamilie, og det takkede vi
pænt ja tak til.
Hvordan ser situationen ud nu?
Fem dage efter Charlotte var ankommet syntes vi bare det gik rigtig godt, og vi besluttede derfor at forlænge
hendes ophold hos os indtil vi skulle på vores rundrejse til Australien. Men så hørte vi, at en familie i
Nordjylland var interesserede i hende, og vi syntes at det var synd hvis hun halvvejs i sit ophold skulle skifte
skole, venner og alt sådan noget, så vi valgte derfor at forlænge til hele hendes ophold, også fordi vi bare har
haft det så godt sammen med hende. Så vi gik fra at være en velkomstfamilie til at skal have hende boende
under hele hendes ophold og det er vi rigtig glade for.
Er jeres dagligdag anderledes nu hvor Charlotte er ankommet?
Nej. Vores dagligdag er sådanset ligesom før. Hun er indgået i familien på
lige vis med vores egne børn. Den eneste ændring der har været, var i den
første uge hun var her, hvor vi skruede en anelse mere op for det sociale
samvær i familien. Vi brugte rigtig meget tid sammen ved spisebordet efter
måltiderne, hvor vi lavede en del flere aktiviteter i fællesskab. Det har været
rigtig hyggeligt, men det var mest for at holde Charlotte beskæftiget, så hun
ikke sad alene og faldt hen. Det er jo oftest i den første tid at hjemve lader sig
mærke, så vi har været rigtige opmærksomme på at hun skulle have det godt,
og det har vores egne børn også klaret rigtig godt.
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Har det haft en positiv indvirkning på jeres egne børn, at i har fået Charlotte
boende?
Det er svært at forstille sig på forhånd hvordan ens egne børn vil reagere. Der har
intet negativt været og vores børn har taget rigtig godt imod hende. Charlotte havde
ikke været her særligt længe før de alle tre sad og snakkede sammen og spillede spil i
fællesskab. Vores børn er ret gode til engelsk, og er rigtig gode til at spørge ind til hendes
interesser og liv i Australien. De er alle rigtige gode til at være sociale sammen, hvor de hygger sig og joker
med hinanden. Sådan et rigtig søskende forhold.
Hvis I skulle være værtsfamilie igen efter Charlotte, er der så noget i ville have gjort anderledes?
Nej, det er der ikke. Vores fremgangsmåde med Charlotte har fungeret rigtig godt, men hun har også været
rigtig åben og snaksaglig, så det kan da godt være, at hvis man tager imod en elev som er mere genert og
indelukket, at man skal bruge en anden fremgangsmetode. Men vi kan klart anbefale at man fra start af tager
en snak med eleven om hvilke forventninger man hver især har, hvad eleven ønsker at opnå under sit ophold
og hvordan tingene foregår i ens familie og dagligdag. Det gør det hele meget nemmere og ligetil fra start af,
og det er helt sikker vejen frem. Det har det været for os.
Ville i anbefale andre at blive værtsfamilie og har i nogle gode råd dertil?
Ja, helt klart. Hele oplevelsen er som helhed positivt for hele familien og er en meget større oplevelse end man
selv tror. Jeg havde tænkt meget på vores børn og den oplevelse det ville være for dem, men oplevelsen for
os som forældre har været mindst ligeså stor, større end jeg lige havde troede. Derudover så er det super
spændende at få en boende med en helt anden kultur. Jeg er overrasket over det bånd man lynhurtigt knytter
til et ungt fremmede menneske. Lige fra starten af har jeg ønsket at gøre alt for Charlotte, og give hende det
bedst mulige ophold. Et godt råd fra os, er at tage kontakt til elevens familie inden eleven ankommer. Det
gjorde vi, og det har kun været positivt. Vi har næsten lige skypet med dem, og ellers så er det mest Charlotte
som har kontakten til dem, og det har helt klart skabt et bedre bånd, og jeg tænker også at det er rigtig
behageligt og godt for familien i den anden ende af verdenen, at vide hvem der har ansvaret for deres barn
på deres udvekslingsophold.

Explorius ApS – Telefon: 70 26 20 02 – e-mail: info@explorius.dk

