At være værtsfamilie for en udvekslingselev i Danmark
Henrik og Lene havde henover flere år luftet idéen om at være værtsfamilie, men
var af ukendte årsager altid kommet væk fra idéen igen. Dette ændrede sig da deres ene datter skulle på efterskole, og de derved så en muligheden i at gøre tanken
til en realitet. I januar ankom den australske pige, Charlotte og skal bo hos familien
de næste 10 mdr. Læs videre for at finde ud af hvordan det går.
Skrevet i april 2018.
Hvorfor ville i gerne være værtsfamilie?
Da vores ældste datter var yngre, prøvede vi på at motivere hende til
at skulle på udveksling, men den idé var hun desværre ikke så vild med
selv og det respekterede vi som forældre. Her sidste sommer efter
hun var startede på gymnasiet, kom hun til os, og sagde at hun faktisk var ærgerlig over at hun ikke var taget på udveksling. Hun kunne
godt mærke at det rent sprogligt ville have hjulpet hende nu. Det gav
anledning til at sætte os ned og snakke om hvad vi kunne gøre, og
det var her Henrik og jeg foreslog at vi kunne blive værtsfamilie og
herved få en boende. Vi havde i flere år snakket om at det kunne være
spændende at få et ungt menneske boende, som har en helt anden baggrund end os. På den måde ville vi både opleve det kulturelle men også det
sproglige.

Har Charlotte været god til at dele hendes kultur med jer?
Ja, det har hun været rigtig god til. Hun er en rigtig god ambassadør for Australien. Hun holder rigtig meget
af Australien og det skinner også meget igennem på den måde hun taler om Australien på. Charlotte er en
meget beleven og entusiastisk pige og er samtidig også rigtig god til at lære fra sig. Med den indsigt vi har
fået af Australien, så håber vi en dag i fremtiden at tage dertil.

Hvad med det sproglige? Snakker I mest engelsk eller dansk sammen med Charlotte?
Charlotte er meget engageret i at lære det danske sprog, hvilket betyder at vi for nyligt er begyndt primært
at snakke dansk til hende. Charlotte gør selv en kæmpe indsats for at lære det danske sprog. Hun går til dansk
hver tirsdag og torsdag, og det første hun gør når hun kommer hjem, det er at skrive de danske ord ned som
hun lige har lært, helt uden at kigge efter, og bagefter skriver hun hvad det betyder på engelsk. Det er den
måde hun kan huske dem på, så vi kan virkelig mærke at vi har fået en meget engageret og kvik pige.

Hvad med hendes skolegang? Hvordan oplever I at den er?
Hun klarer sig rigtig godt. Charlotte er meget populær i hendes klasse. Hun er udadvendt og rigtig god til at
snakke med alle. Det siger de også på skolen. De har aldrig oplevet en udvekslingselev som Charlotte. De har
tidligere erfaret at udvekslingseleverne tit er indelukket og primært går sammen med andre udvekslingselever, men det gør Charlotte ikke, så der er de virkelig blevet positivt overrasket. Det samme gør sig gældende
med hendes faglige niveau. Ca. 1,5 måned efter hendes ankomst havde de en matematik test, på dansk, hvor
hun var den tredje bedste. Charlotte er en rigtig klog pige, og det kan hun også godt selv mærke. Hun er meget
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målløs over at vi danskere ikke laver særligt meget i timerne, og det kan vi godt følge
hende i. Især efter at have hørt hvordan det fungere der hvor hun boede, så det er hun
en smule frustreret over. Men ellers så klarer hun sig rigtig godt.

Ville I anbefale andre familier at blive værtsfamilie?
Ja, helt klart. Vi er enormt glade for Charlotte, og matchet imellem os har været helt perfekt. Matchet mellem familie og elev er virkelig vigtigt. Vi ved selvfølgelig godt at det er værtsfamilien som
vælger eleven, men lige præcis derfor er det vigtig at eleverne er 100% ærlige når de skriver om sig selv i
ansøgningerne. Derudover så er det også vigtigt at eleven er indstillet på at gennemgå en faglig såvel som en
personlig udvikling, og det skal man som værtsfamilie også være indstillet på at være en del af. Desto bedre
forventningerne er afstemt desto bedre et ophold vil eleven såvel som værtsfamilien få.

Hvad har været det bedste ved at være værtsfamilie indtil videre?
Vores horisonter er blevet større både på det kulturelle, men især også i forhold til vores familieliv. Det har
været spændende som familie at åbne op og byde Charlotte velkommen, og samtidig at dele vores vaner og
hverdag med hende. Man bliver tvunget til at se sin egen familie med et udefrakommende perspektiv, for
netop at kunne gribe de udfordringer der eventuelt vil komme til en, og det synes vi egentlig er ret godt for os
som familie. Derudover så har vi jo fået en glad og udadvendt pige, og hun tilfører en masse god energi til
alle i familien og samtidig har vi jo også fået repeteret og forbedret vores sproglige egenskaber, men bedst
af alt så har vi fået en bonusdatter for resten af livet. Det er i hvert fald det vi håber, at kunne bevare kontakten til Charlotte og følge med i hendes liv fremadrettet. At kunne knytte et så tæt bånd til en person man
egentlig ikke rigtigt havde kendskab til før de kommer og man møder dem, det er helt fantastisk.
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