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Tak for interessen!
Først vil vi gerne sige tak for jeres interesse.  
Vi er altid glade for at komme i kontakt med nye 
mennesker. I denne håndbog kan I lære mere om 
DIS’ værtsfamilieprogram, om processen for at blive 
værtsfamilie, og tiden før de studerende ankommer.  
I kan også læse mere om semestrets forløb, om vores 
studerende samt de praktiske aspekter forbundet med  
at have en DIS-studerende boende.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid 
velkomne til at kontakte os.

Mange hilsner, 
DIS Værts Team
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DIS er en selvejende non-profit 
undervisningsinstitution specialiseret 
i study abroad-ophold af primært ét 
semesters varighed. De studerende 
kommer fra udvalgte universiteter i 
Nordamerika. DIS blev etableret i 1959 
og har siden fungeret som en vigtig del 
af dansk-amerikansk kulturudveksling. 
Undervisningen foregår på engelsk 

Værtsfamilieprogrammet
og er suppleret med praktiske besøg 
hos virksomheder og institutioner samt 
studieture overalt i Europa. Et semester 
hos DIS udfordrer de studerende både 
fagligt og personligt. Den kulturelle 
udveksling er en vigtig del af opholdet, 
og det er derfor en væsentlig del af DIS’ 
identitet og formål, at de studerende har 
mulighed for at møde og bo hos lokale. 
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Mangfoldige værtsfamilier 

Hvert semester har lidt over 300 
værtsfamilier en eller flere DIS-studerende 
boende. Det er familier med eller uden 
hjemmeboende børn, par, hvis børn måske 
er flyttet hjemmefra eller enlige med eller 
uden børn. Vi har også “regnbue-værter”, 
værter i alle aldersklasser og mange 
internationale hushold. Vores studerende 
er en mangfoldig gruppe, og det skal vores 
værtsfamilier også være for at matche dem.

Forudsætninger

• Mindst én i husstanden kan tale engelsk
• Den studerende får sit eget, møblerede 

værelse
• Der ryges ikke i hjemmets fællesrum
• Der er højst 45 minutters transport fra 

jeres bolig til DIS i København med 
offentlig transport

Groft sagt bor vores studerende i 
området mellem Køge, Helsingør og 
Roskilde. Nogle bor i huse, mens andre 
bor i lejligheder. Nogle værtsfamilier har 
rejst verden rundt. Andre har måske 
aldrig været uden for Europa. Vores 
værtsfamiliers engelskkundskaber  
varierer derfor også. 

FAKTA: Rygning
Der er lige mange rygere i 
Danmark og USA – ca. 17%. 
Lovgivningen i USA er dog 
langt mere restriktiv end i 
Danmark, og det er sjældent, 
at man ryger indenfor i USA.  



6

At blive værtsfamilie 

I det følgende kan I læse om processen, fra I modtager 
denne håndbog, til de studerende ankommer.

Aftal et besøg

Når I har modtaget denne håndbog, er det fordi, I har udfyldt 
formularen på vores hjemmeside. Vi har nu bedt en af vores 
besøgskonsulenter kontakte jer, hvilket vedkommende vil 
gøre inden for de næste par uger.

Besøget

Besøgskonsulenten vil komme hjem til jer for at fortælle 
mere om DIS-programmet og for at høre om jeres 
forventninger og ønsker. I vil også have mulighed for at stille 
spørgsmål og måske høre om besøgskonsulentens egne 
erfaringer med DIS. Besøget tager ca. én time. 
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Reserveværtsfamilier
DIS oplever næsten hvert semester, at en studerende eller to må springe fra i sidste øjeblik pga. sygdom eller en familiekrise. Skulle 
det ske for jer, kan I vælge at stå som reserveværtsfamilie samme semester. Så kontakter vi jer, hvis vi mangler en værtsfamilie til en 
anden studerende i starten eller i løbet af semestret. Risikoen for frafald er dog lille, og I vil naturligvis være garanteret en studerende 
i det efterfølgende semester.

Efter besøget 

Besøgskonsulenten beskriver sit 
generelle indtryk af jer som potentiel 
DIS-værtsfamilie, de fysiske omgivelser 
samt jeres bevæggrunde for gerne at 
ville have en studerende boende. Denne 
information bliver videregivet til DIS. Langt 
størstedelen af de familier vi besøger, vil vi 
finde egnede til at få en studerende tildelt. 

I vil efter besøget modtage en 
bekræftelsesmail for jeres tilmelding som 

DIS-værtsfamilie. Når I har modtaget denne 
mail, er I godkendt som værtsfamilie i vores 
program, og vi regner med at matche jer med 
en studerende lige inden semesterstart.

Efterfølgende beder vi jer om at sende os  
et samlet billede af alle i husstanden. Det  
gør det nemmere for os at huske og 
genkende de enkelte værtsfamilier. Vi beder 
også om jeres bankoplysninger, så vi senere 
kan overføre værtsgodtgørelse til jer. 
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Matchningen
 
Cirka en måned før de studerende 
ankommer, matcher vi de studerende 
med alle vores boligsteder.

Matchningen sker på baggrund af de 
informationer, vi har fået fra jer og de 
ønsker, de studerende er kommet med. 
Vi lægger mange kræfter i matchningen 
af værtsfamilier med studerende. Vi 
kan dog ikke tage højde for samtlige 
ønsker fra studerende og jer værter. 
Alligevel beder vi jer om at give os 
så meget information som muligt. Så 

Det videre forløb

har vi nemlig størst chance for at give 
begge parter et lærerigt semester 
sammen.

Når vi matcher, lægger vi størst vægt 
på: særlige ønsker, de studerendes 
køn, allergier, særlige madvaner - og 
ikke mindst – jeres interesser! Det er 
vores erfaring, at det er rart at kunne 
dele praktiske oplevelser og på den 
måde lære hinanden at kende, eks. 
løbe en tur eller gå til koncert sammen. 
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I den studerendes værelse skal der 
være en seng samt opbevaringsplads 
til tøj og ejendele. Derudover skal den 
studerende have mulighed for at kunne 
læse uforstyrret. 

Værelset kan godt have været brugt til 
noget andet end et soveværelse - for 
eksempel til kontor. Det vigtigste er, at 
der er plads til den studerendes ting, 
og de kan føle, at de har deres eget 
’sted’ i hjemmet.

Forberedelser

Vi anbefaler, at I overvejer og snakker 
om, hvordan et nyt familiemedlem vil 
påvirke jeres hverdag. Er der f.eks. 
daglige rutiner, som vil blive anderledes? 
Hvad forventer I af den studerende? 
Har I ’husregler’ eller guidelines, som I 
eventuelt kan skrive ned som hjælp til 
jeres studerende? De kan f.eks. handle 
om, at I slukker lyset, når I går ud af 
et rum; at I ikke spiller musik efter et 
bestemt tidspunkt, eller at I forventer, 
at den studerende giver besked, hvis 
han eller hun ikke kommer hjem til 
aftalt tid. Disse rammer er forskellige 
for hver en husstand. Mange af vores 
værtsfamilier har gjort det til en vane 

at gennemgå disse guidelines et par dage 
efter den studerende er kommet. Det giver 
alle en mulighed for at tale om og drøfte 
forventninger til opholdet. 

Prøv at tænke på jeres studerende som et 
nyt midlertidigt familiemedlem – og ikke som 
en gæst. Giv den studerende nogle huslige 
pligter, så han eller hun på den måde kan 
føle sig som en del af husstanden, og så I 
ikke bliver trætte af ’gæsten’. Pligten kan 
f.eks. være, at gøre et badeværelse rent 
ugentligt, gå tur med hunden eller – hvis 
den studerende har lyst til det – at lave 
aftensmad en gang om ugen.
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Tag kontakt 

Godt to uger før de studerende ankommer, 
vil I endelig høre om jeres nye studerende. 
Vi sender en e-mail med den studerendes 
personlige profil samt kontaktoplysninger 
og nærmere information om ankomstdagen. 
Vi anbefaler, at I tager kontakt til den 
studerende så hurtigt som muligt, for at I 
kan lære hinanden lidt at kende. Mange 
værtsfamilier sender en e-mail med en kort 
velkomsthilsen samt lidt informationer om 
sig selv og om, hvor de bor. Mange inviterer 
også til at Skype med den studerende – og 
måske med hans eller hendes forældre, 
der ofte også er nysgerrige for at møde den 
studerendes værtsfamilie.
 

Ti dage før ankomsten får de studerende 
adgang til information om, hvor de skal 
bo henne, inkl. jeres navne, adresse, 
telefonnumre og e-mailadresser samt 
nærmere information om ankomsten. De 
modtager altså ikke noget billede af jer og 
heller ingen anden personlig information. 
De ved med andre ord langt mindre om jer, 
end I ved om dem før ankomsten. Derfor er 
det ekstra vigtigt, at I hurtigt skriver til jeres 
studerende og introducerer jer selv. En sød 
e-mail og nogle billeder fra jer vil helt sikkert 
taget noget af nerverne.
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Hører I ikke tilbage?

De studerende anvender ofte deres 
universitetsmail, når de tilmelder sig 

DIS-programmet. Denne bliver måske 
ikke tjekket så ofte, når de har fri fra 
skole mellem semestrene. Hvis jeres 
studerende ikke svarer, når I skriver, 

så prøv at finde dem på sociale 
medier, ring eller skriv en e-mail til 

deres forældre.
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Orienteringsmøde 

Mandagen, inden de studerende 
ankommer, holder DIS et obligatorisk 
orienteringsmøde for alle nye 
værtsfamilier. Her fortæller vi om DIS, og 
I kan også møde repræsentanter fra DIS’ 
ledelse, og Værts-Teamet. Derudover 
vil erfarne værtsfamilier og deres børn 
samt forhenværende DIS-studerende, der 
har boet hos en værtsfamilie, dele deres 
erfaringer med jer. Vi opfordrer stærkt til, 
at alle nye værtsfamilier sender mindst ét 
familiemedlem til mødet.  

Ankomstdagen

Alle er på dupperne, når 1200 studerende 
ankommer på én og samme dag. Fra 
lufthavnen følger vi de studerende 
over på Hilton-hotellet lige ved siden 
af lufthavnen. Herfra vil vi bede jer 
om at hente jeres studerende. For at 
sørge for at det går så smidigt som 
muligt, opdeler vi alle studerende, i 
mindre afhentningsgrupper - afhængigt 
af hvornår de studerende lander. I 
e-mailen med jeres studerendes profil, 
vil I få nærmere informationer om hvor 
og hvornår, I skal hente netop jeres 
studerende. 

Den første uge

De første par dage har de studerende ofte 
jetlag og er overvældede af alle de nye 
indtryk. Alt er nyt – fra sproget til den måde, 
toilettet skyller! 

Søndagen, dagen efter ankomsten, er 
både en hviledag for jeres studerende, 
men også en mulighed for stille og roligt at 
tage hul på indførslen i deres nye, danske 
liv. Snak gerne med jeres studerende om 
vedkommendes transport ind til DIS, og vis 
ham/hende busstoppestedet eller stationen. 
Mange synes, det er en god idé at gå eller 
cykle en tur i nærområdet. Generelt råder 
vi også til, at man bare er den nære familie 
de første par dage, hvor man kan bruge 
tiden til at lære hinanden at kende. Efter at 
have fundet sig til rette, vil jeres studerende 
meget bedre kunne værdsætte en større 
familiefest.

Mandag til onsdag i den første uge er 
der Arrival Workshop på DIS, hvor de 
studerende bliver introduceret til DIS 
som deres nye uddannelsessted og til 
København og Danmark som deres nye 
hjem. Undervisningen starter umiddelbart 
efter. 

Det anbefales også, at man i løbet 
af den første uge tager en snak om 
forventningerne til jeres indbyrdes forhold, 
samt hvordan det netop fungerer hos jer. I 
kan finde inspirationsmateriale til sådan en 
snak, på vores hjemmeside:
www.DIS-kbh.dk/velkomst.

http:// www.dis-kbh.dk/velkomst
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Lokale netværksgrupper 

Vi har flere hundrede værtsfamilier tilknyttet DIS. Det betyder, at I kan trække på en 
enorm viden og erfaring hos hinanden. Vi har valgt at dele vores værtsfamilier op i 
lokale netværk, så I får endnu bedre mulighed for at kunne søge hjælp og inspiration 
i jeres eget område. 
 
Jumpstart-Event

Før semestret vil I modtage en kontaktliste over værtsfamilier og studerende i jeres 
netværksgruppe samt en invitation til et DIS-sponsoreret event lørdag eller søndag 
ugen efter ankomsten. Målet med dette første arrangement er at hjælpe jer og jeres 
studerende med at lære hinanden at kende. 

Ønsker I eller andre i jeres netværk efterfølgende at tage initiativ til flere 
arrangementer (eks. hygge-middage, som I kommer til at få mere at vide om), har vi 
et fast budget til netværksarrangementer, som I kan søge. Så er lysten og initiativet 
der, skulle der bestemt være mulighed for at få et aktivt netværk. 
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Hvordan forløber semestret?

Et semester på DIS varer fire måneder 
- typisk fra midten af august til midten af 
december og fra midten af januar til midten 
af maj. De studerende tager fire eller fem 
fag, mens de læser på DIS. De har typisk 
undervisning fire dage om ugen, mens 
onsdage er reserveret til såkaldte field 
studies. Her vil de studerende tage på 
museer, besøge politikere i Folketinget  
eller møde repræsentanter fra 
virksomheder eller organisationer, etc. 
Formålet med Field Studies er at give de 
studerende mulighed for selv at anvende 
dét, de lærer i klasseværelset. 

Semesteret 
og de studerende

Generelt er de studerende meget 
ambitiøse og vant til at læse mange 
lektier derhjemme. De har derfor 
også travlt i løbet af det semester, de 
er her. I modsætning til det danske 
uddannelsessystem har de også mange 
prøver i løbet af semestret og de har 
mødepligt til undervisningen. Det betyder, 
at det ikke kun er i tiden op mod deres 
endelige eksaminer, at de har travlt.

Find en oversigt 
over det kommende 
semester på vores 

hjemmeside: 
DIS-kbh.dk/kalender

http://DIS-kbh.dk/kalender 
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‘DIS Arrival Workshop’  
for studerende

Første undervisningsdag

Afsluttende eksaminer

Ankomstdag

‘CORE COURSE WEEK’

Lang studietur (Hold 1)

Halv uges undervisningsfri

Lang studietur (Hold 2)

Sidste dag i værtshjem

Semesteroversigt

Alle studerende skal på to studieture i løbet af deres semester hos DIS. Derudover har 
de studerende undervisningsfri i samlet to uger, hvor de enten rejser på egen hånd, 
tager på oplevelsesture med DIS eller bliver i Danmark og f.eks. udforsker København.

På denne side kan I se, hvordan et typisk semester er bygget op. Besøg dis-kbh.dk/
kalender for flere detaljer og for at se de gældende datoer for det kommende semester.

Jump-start Events i lokale 
netværk for værter og studerende
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Hvad læser de studerende? 

Undervisningen på DIS er tilpasset den amerikanske universitetsstruktur, og 
der undervises på engelsk. Kurserne kan meritoverføres til de studerendes 
hjemmeuniversiteter i USA. På vores hjemmeside kan I læse mere om det 
amerikanske universitetssystem: DIS-kbh.dk/undervisningssystem 
DIS tilbyder en lang række fag – inden for blandt andet disse emner:  
 

• humaniora  
• politologi
• arkitektur
• design
• business
• økonomi
• medicin
• børns udvikling

• kommunikation
• medier
• neurovidenskab
• sociologi
• bæredygtighed
• psykologi
• folkesundhed

Måske er I særligt interesserede i, eller arbejder inden for en særlig 
branche? Fortæl gerne DIS om det: Jo flere oplysninger I bidrager 
med, jo bedre match med en studerende kan vi lave. 

http://dis-kbh.dk/undervisningssystem


17

Transport i København?

De studerende modtager et 
periodekort, når de lander i Købehavn. 

Dette er gyldigt i hele semesteret fra 
deres bopæl til DIS. Læs mere på 
DIS-kbh.dk/transport.

Hvor bor de studerende?

Medmindre den studerendes amerikanske 
universitet har særlige retningslinjer for 
deres studerende, så kan de studerende 
vælge imellem syv forskellige boligformer, 
mens de læser i Danmark. 

28 % af de studerende bor hos 
værtsfamilier, hvilket gør det til den 
næststørste boligform på DIS. På vores 
amerikanske hjemmeside  
DISabroad.org kan I læse mere om de 
enkelte boligmuligheder. 

Fordelingen mellem de forskellige boligformer:

35% Residential Community

28% Værtsfamilie
19% Kollegium

14% Living & Learning Community

2% Folkehøjskole
2% Rented Room

1% Independent

http://DIS-kbh.dk/transport
http://DISabroad.org 
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Værtsgodtgørelse

DIS overfører 2.900 kr. i værtsgodtgørelse 
til jeres konto umiddelbart inden, jeres 
studerende ankommer. Herefter indbetaler 
vi et tilsvarende beløb de følgende tre 
måneder. 

Det praktiske

Værtsgodtgørelsen er skattefri, da det 
ikke er betaling af leje for et værelse, 
men derimod et tilskud til ekstraudgifter.

Godtgørelsen er et tilskud til at dække de ekstraudgifter, som følger med, når man 
har en ekstra person i husstanden. Beløbet skal dække tre måltider om dagen 
samt omkostninger til ekstraforbrug af el, vand og varme. Studerende, som bor 
hos værtsfamilier, skal således ikke selv dække deres madudgifter – bortset fra de 
perioder, de er på studieture eller rejser selv.

En mindre andel studerende er 
veganere eller har allergi over for gluten 
eller mælkeprodukter. DIS støtter disse 
studerendes værtsfamilier med 1000 kr. 
oven i den almindelige værtsgodtgørelse 
på grund af ekstraomkostninger til 
indkøb af mad.

Studerende med særlige madvaner
Man kan godt huse en vegetar uden at man 
skal lave helt om på sine egne spisevaner. 
Man skal blot sørge for, at den studerende 
har adgang til ekstra frugt og grønt.
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Særligt for enlige værter:  
Pension, børnepenge og 

boligsikring

Er du single og modtager pension, 
forhøjede børnepenge og/eller 

boligsikring? For at undgå ændringer 
i disse ydelser anbefaler vi, at du 
skriver til Udbetaling Danmark og 
underretter om, at du midlertidigt 

vil have en udvekslingsstuderende 
boende, som ikke betaler husleje.
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Visum, CPR–nummer og forsikring

De studerende skal søge om visum for at kunne bo i Danmark. De får personlige 
instruktioner om hele forløbet, men I kan læse mere om processen på  
DIS-kbh.dk/gode-raad. Indtil de studerende modtager deres CPR-nummer,  
er de dækket af en rejse-/sygeforsikring, som DIS har tegnet til dem. 

Vi har derudover tegnet en ansvarsforsikring for alle studerende. Den dækker i tilfælde  
af ulykker og skader hos værtsfamilien. 

I skal altid først forsøge at få en evt. skade dækket gennem jeres eget forsikringsselskab 
(for at undgå dobbeltforsikring, hvilket er imod dansk lovgivning). Hvis jeres eget selskab 
ikke dækker (eller I har udgifter til at dække selvrisiko), kan I så ansøge gennem DIS. 
Bemærk dog at denne forsikring ikke dækker skader for under 300 kr. I kan læse mere 
om DIS’ forsikringspolitik her: DISabroad.org/insurance/ 

http://DIS-kbh.dk/gode-raad
http://disabroad.org/insurance/
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Værtstelefon 3376 5446 (Hverdage 9-16)

host@dis.dk

www.DIS-kbh.dk
  
www.facebook.com/DISfamilie 

Blogdisdanmark.org

 #DISDanmark & #DISmåøjeblikke

Kontakt os

DIS’ nødtelefon: 3067 1000
Her kan I få akut nødhjælp – hvis jeres 
studerende eksempelvis bliver alvorligt 
syg uden for åbningstiden.

”Vi glæder os til at lære jer at kende!”

Mia Priskorn (Manager, Host Team)
Lea Weber (Host Team Coordinator)
Jesper Hansen (Host Retainment Officer)

http://www.dis-kbh.dk
http://www.facebook.com/DISfamilie
http://Blogdisdanmark.org
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