Vil du gå i skole 1 uge på en amerikansk high school i Vermont i uge 43 og bo hos en amerikansk
familie? Går du i 2.g? Så læs videre:
Gefion Gymnasium har fået muligheden for at sende 5 elever og 1 lærer til Essex High School,
Vermont i uge 43. Tilbuddet er opstået fordi vi undersøger mulige partnerskoler i USA. Der er
derfor brug for MEGET HURTIG tilmelding.









Du går i 2.g og kan rejse fra d. 20/10-17 (fredag i efterårsferien) til d. 29/10-17
Du er nysgerrig, har en naturlig lyst til at møde nye mennesker og få udenlandske venner
Du har lyst til at bo en uge hos en amerikansk familie og afprøve hvordan det er at gå i
amerikansk high school
Du kan være ambassadør for Gefion og fortælle amerikanere om vores skole, Danmark og
en dansk skolehverdag samt videreformidle dine oplevelser når du kommer hjem
Du har det faglige overskud til at være væk fra Gefion, og stadig følge med når du kommer
hjem (fraværet fra uge 43 bliver godskrevet, men det bliver elevens eget ansvar at læse
op/aflevere opgaver i den pågældende uge)
Du kan sige ja til at være vært for en amerikansk elev på vilkår svarende til dem du selv
har oplevet under dit ophold, hvis det bliver aktuelt.
Rejsens pris er 4500,- (kan betales i 2 rater. Spørg om mulighederne for tilskud, hvis du har
brug for det). Herudover kommer udgifter til ESTA (indrejsetilladelse til USA), evt. visum
(hvis du ikke har et dansk pas), lommepenge og enkelte måltider.
Det er en fordel hvis du har fransk som 2. fremmedsprog (eller kan tale fransk), men ikke
et krav (samtidig med vores besøg, har Essex High School besøg af fransktalende elever og
lærere fra et gymnasium i Bruxelles, som vi skal være sammen med)

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, skal du sende en KORT skriftlig ansøgning (ca ½ A4 side)
med dine oplysninger (navn, adresse, alder, klasse mv), hvor du fortæller kort om dig selv og
hvorfor du gerne vil med. Send ansøgningen til uddannelsesleder Grith Rasmussen
på gra@gefion-gym.dk.

SENEST fredag d. 25. august kl. 10.00
Hvis du har spørgsmål inden du skriver din ansøgning er du velkommen til at skrive til ovenstående
adresse eller komme forbi mit kontor (1-14).
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger vi 5 elever, som skal regne med at komme til en personlig
samtale fredag eftermiddag.
På skolens vegne,
Grith Rasmussen
Uddannelsesleder

