
Resten av verdenHvor mange grunner trenger du få å dra på utveksling?
www.100grunner.no
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5 Dra hjem igjen og fortell at du har bodd på andre 
siden av verden!

Lær japansk eller kinesisk - språk som sikrer deg jobb 
i fremtiden 

Opplev en av verdens største byer - kjenn på 
følelsen av en større og travlere hverdag

Prøve braai, Sør-Afrikas grilling, 
og fantastisk lokal frukt.

Opplev ‘The Rainbow Nation’ – Sør-Afrika; en 
miks av kulturer, religioner, levemåter og språk. 

5 grunner til å dra
på utveksling

Oda Ulrikke Sandanger
Styreleder i YFU Norge

Vi jobber hver dag for å lage et best mulig tilbud til deg! 
Har du spørsmål om muligheter, Lånekassen eller bare 

ønsker å vite mer? 

Kontakt oss, så gir vi deg gratis veiledning! 

En hilsen fra oss

post@yfu.no          |          www.yfu.no

og Fabián Revetria

Designet av:

Argentina - Belgia (fl amsktalende) - Brasil - Bulgaria 
Canada - Chile - Ecuador - Estland - Finland - Frankrike 
Irland - Italia - Japan - Kina - Latvia - Litauen - Mexico 
Nederland - Polen - Romania - Spania - Storbritannia 

Sveits - Sør-Afrika - Thailand - Tsjekkia - Tyskland - Ungarn 
Uruguay - USA - Østerrike
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Gjør verden til ditt hjem
Drømmer du om å se verden med egne øyne? Brenner 
du for andre kulturer,  ønsker du å oppdage HELT NYE 

forhold, og på nært hold? Utveksling med YFU kan 
virkeliggjøre drømmene dine – og mye, mye mer! Under 

ditt livs reise vil koff erten fylles, ikke bare med nye 
skikker, tradisjoner eller språk – men også impulser, 
nye inntrykk, vennskap og internasjonal forståelse!  

Kunnskap dannes i klasserommet, så hvorfor ikke gjøre 
verden til ditt eget klasserom?

Om YFU
      Målet til YFU er å bidra til en positiv global endring. 

YFU så dagens lys for første gang i 1951. 
Siden da har vi vokst til å bli et nettverk 
bestående av mer enn 50 land, som 
binder verden sammen gjennom 

kulturell utveksling.

YFU så dagens lys for første gang i 1951. 
Siden da har vi vokst til å bli et nettverk 

“Å 
dra på 

utveksling gjorde at 
jeg ble mer selvstendig 

og fi kk mer tro på meg selv. 
Selv om det var  tøft, var det 
virkelig verdt det. Det er en 
veldig nyttig erfaring å ha 

med seg videre!”
Maren, Sør-Afrika

“Japan har en 
svært velbevart og 

spennende kultur som 
jeg er utrolig glad for å 

ha fått bli en del av”
Floyd, Japan

     Nært, men � ernt
På utveksling med YFU får du 
en helt unik mulighet til å få 
dybdekunnskap om en annen 
kultur ved å delta i hverdagen 
der. Dra hjem igjen med 
helt nye perspektiver, nye 
språkferdigheter og minner 
og venner for livet!  

Oppdag resten av verden
Ved å ta et stort sprang ut i verden lærer du et nytt og 
unikt språk som få andre kan. Du blir kjent med en av 
verdens eldste sivilisasjoner og kulturer. Vil du bo hos 
en kinesisk familie og ta del av deres hverdag? Gå på 

japansk skole, bruke skoleuniform og bukke til lærerne 
når du møter de? Eller kanskje reise til solfylte Sør-

Afrika, og oppleve en av de mest sammensatte landene 
i verden, hvor en blanding av kulturer fra hele verden 

har skapt noe helt unikt? Reis på utveksling!


