Værtsfamilieskema
Familiens adresse:
Gade, postnummer og by
Tlf.nr.:

Mobil:

Email:

Værtsfars for- og efternavn:

Beskæftigelse:

Fødselsår:

Værtsmors for- og efternavn:

Beskæftigelse:

Fødselsår:

Familiens børn/
Navn:

Fødselsår:

1._____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________

____________________
____________________
____________________
____________________

Hjemmeboende:
(ja/nej)
_________
_________
_________
_________

Inst./skole/job:
______________________
______________________
______________________
______________________

Bor der andre personer i hjemmet:

Permanent/midlertidigt:

Navn:

Relation til familien:

Alder:

Værtsfamiliens gennemsnitlige fravær pr. uge/
Værtsfar:
Værtsmor:

Øvrige:

Dansk ICYE udbetaler værtsfamiliestøtte (700 kr. pr. måned).
Ved aftale vil vi senere bede om jeres konto til overførsel af disse.
Har I fælles interesser i familien:
Har der før boet udlændinge hos jer:
I givet fald, af hvilken nation:
fortæl gerne lidt mere …
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Taler nogen i hjemmet andre sprog – og i givet fald hvem og hvilke sprog:

Bor I i en storby, forstad, by, landsby eller ude på landet:

I eget hus, lejlighed, på en gård – eller anden form for bolig:

Vil udvekslingsvolontøren få sit eget værelse:
Hvis ikke, hvem skal han/hun i givet fald dele med:
Har I bil:

Er der busser/rutebiler/station i nærheden:

Hvordan transporterer I hovedsageligt jer selv i dagligdagen:

Hvordan er I blevet inspireret til at melde jer som værtsfamilie:

Har I specielle ønsker om udvekslingsvolontøren/ Evt. begrundelse/
Køn:
Cirka alder:
Nationalitet/verdensdel:
Sprog:
Religion:
Andet:

Vil I kunne acceptere en anden, hvis ønsket ikke umiddelbart kan opfyldes:

Vil I kunne acceptere en vegetar:

Eller en allergiker:
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Har I rygere i hjemmet:

Vil I kunne acceptere en ryger:

Har I dyr i hjemmet:

Hvis ja, hvilke:

For nogle af vores volontører er projektet fundet på forhånd.
Har I ellers ideer til muligheder i jeres område for frivilligt, socialt arbejde – som f.eks. sociale
institutioner, børnehaver, fritidshjem, handicap- og ældrepleje, væresteder, klubber, humanitære
organisationer, museer, genbrugsforetagender, frivillige projekter – eller andet?:

Har I kendskab til, hvilken sprogskole, jeres kommune henviser herboende udlændinge til:

Findes der i jeres område ungdomsklubber, sports- og andre fritidsaktiviteter, den unge kan deltage i:

Fortæl lidt om transportmulighederne for de omtalte forslag til skole/arbejde/fritidsaktiviteter:

Har I mulighed for at stille en cykel til rådighed:

Udvekslingsvolontører fra lande uden for Europa bliver af Dansk ICYE spurgt, om de ønsker tilbudt et
højskoleophold, når de har tilegnet sig det danske sprog i et vist omfang.
Dansk ICYE søger derefter landets højskoler om højskoleophold til reduceret pris.
Dette kan indebære, at jeres udvekslingsvolontør vælger at tilbringe halvdelen af udvekslingsopholdet på
højskole.
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Beskriv – gerne på et separat stykke papir – supplerende oplysninger om jer selv:
For eksempel:
Aktiviteter, specielle interesser –
dyrker I musik, og har I musikinstrumenter i hjemmet, som må benyttes af andre –
ønsker og krav om adfærd, ordenssans, pligter i hjemmet, overholdelse af pligter udenfor hjemmet –
og hvad er familiens forventninger til at have en volontør gennem Dansk ICYE boende i hjemmet?

Hvis I ikke ønsker at binde jer for hele udvekslingsvolontørens ophold, kan I vælge at starte med en kortere
periode
- og evt. senere aftale med Dansk ICYE at forlænge denne.

Hvor lang tid har I overvejet at være værtsfamilie: ___________mdr.
(dog minimum 6 måneder)

fra dato:_______________

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Skemaet bedes venligst sendt til Dansk ICYE’s kontor.
Enten via mail: icye@icye.dk
Eller med post: Dansk ICYE, Klosterport 4X, 3. sal – 8000 Århus C

På forhånd tak!
Med venlig hilsen
Dansk ICYE
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