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THE DANISH SCOUT COUNCIL 

The Scout International Student Exchange Program (SISEP) 
Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2023 

 

Efter at have været lukket ned de seneste 3 år på grund af COVID-19, så er the Scout International 

Student Exchange Program (SISEP) endelig tilbage i 2023. SISEP er et internationalt samarbejde med 

spejderkorpset i Australien, der sigter mod at give danske og australske spejdere muligheden for at 

få en enestående oplevelse gennem et ophold hos en udenlandsk familie. For at blive 

”udvekslingsspejder” skal du være aktiv i et spejderkorps under DSC (Danish Scout Council) dvs. du 

skal være medlem af enten Det Danske Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danske 

Baptisters Spejderkorps, KFUM-Spejderne eller ét af de associerede korps. Du kan også blive 

udvekslingsspejder, hvis du er medlem af De grønne pigespejdere. Endelig skal du være mellem 15 

og 17 år og kunne tale et rimeligt engelsk – uden at det på nogen måde behøver at være ”perfekt”. 

 

 

 

Et ophold i Australien begynder i slutningen af juni/starten af juli og varer til først i august. Du 

tilbringer med andre ord hele din sommerferie i Australien, hvor du blandt andet går i skole sammen 

med din australske værtsspejder. Afrejse- og hjemkomstdatoen aftales med SISEP-koordinatoren 

(se nedenfor), så de passer med din sommerferie – og de andre udvekslingsspejderes. Både før og 

efter udsendelse til Australien har du normalt mulighed for selv at blive værtsfamilie for en australsk 

udvekslingsspejder i Danmark. Det er ikke noget krav for at blive udsendt til Australien, at du og din 

familie selv er i stand til at tage imod en australier.  

 

I dette informationsbrev finder du en detaljeret beskrivelse af SISEP med vægten lagt på udsendelse 

i sommeren 2023. For yderligere oplysninger inklusive spørgsmål til vores "værtsfamilie-program” 

for vinteren 2023/24 kontakt venligst den nationale SISEP koordinator. Kontakt-oplysninger er givet 

nedenfor. 
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THE DANISH SCOUT COUNCIL 

1. Lidt historie 

I 1996 deltog The Danish Scout Council – tidligere Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere - for 

første gang i SISEP, som dengang allerede havde eksisteret i flere år mellem Scouts Australia og 

spejderkorpsene i hhv. Japan og i Storbritannien. Udvekslingsprogrammet foregik dengang som i 

dag i tæt samarbejde med de regionale australske undervisningsministerier; det gælder specielt i 

staterne Queensland og Victoria, hvor SISEP er formelt certificeret på lige fod med andre 

udvekslingsprogrammer. I de første mange år svingede antallet af danske udvekslingsspejdere 

mellem 1 og 10, men i årene op til 2020 var det stærkt stigende. I perioden op til 2019, hvor vi senest 

sendte spejdere afsted, lå antallet af danske spejdere til Australien typisk på mellem 15 og 22. Ved 

”genstarten” af den dansk-australske udveksling i 2023 er der indført et ”loft” på 20 spejdere per 

udveksling, bl.a. fordi Storbritannien ikke længere er en del af det australske program. 

2. Formål 

Formålet med SISEP er at give 15 - 17-årige spejdere fra hhv. Danmark og Australien mulighed for 

at få helt et anderledes indblik i, hvordan det er at leve i et andet land, en anden kultur og i en 

anden geografi end den, som man er vant til. Derudover stræber SISEP efter at give alle vores 

udvekslingsspejdere en unik international spejderoplevelse, der er langt ud over det sædvanlige og 

med rig lejlighed til at prøve nye sider af sig selv af. Sidst men ikke mindst så knytter mange af vores 

deltagere bånd – bogstaveligt talt på tværs af kloden - som i nogen tilfælde består også mange år 

efter.  Efterfølgende gentagne private besøg såvel i Danmark som i Australien er således ikke 

unormalt. 

  

Som udvekslingsspejder bor du hos en lokal 

værtsfamilie og fungerer i de godt 5 uger, udvekslingen 

typisk varer, som en ekstra "bror" eller "søster" til en 

jævnaldrende australsk spejder. Vi tilstræber, at 

aldersforskellen mellem dig selv og din australske 

værtsspejder er max. 1.5 år, og der tages selvfølgelig 

højde for særlige ønsker, for eksempel med hensyn til 

køn, rygning, og helbredsmæssige forhold såsom allergier, hvis vi kan. Du følges som udgangspunkt 

med din australske "værtsbror" og/eller "-søster" i skole og til spejder og deltager på lige fod med 

resten af "din" familie i familieliv, opvask, støvsugning, weekender, familiebesøg, fester, og hvad der 

ellers måtte ske i besøgsperioden. Det er nemlig vores erfaring, at det er den bedste måde, hvorpå 

både den gæstende spejder (dig!) såvel som de værtsfamilier, der beredvilligt åbner deres hjem for 
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os, får en god og lærerig oplevelse ud af det. Her skal det indskydes, at SISEP er et frivilligt ikke-

overskudsgivende program, hvorfor de australske værtsfamilier altså ikke modtager nogen som 

helst form for vederlag til dækning af udgifterne ved at have den danske gæstespejder boende, e. 

g. kost og logi. Du bliver i stedet modtaget som en kær og ønsket gæst, og de australske familier gør 

erfaringsmæssigt deres allerbedste for at tage give vores danske udvekslingsspejdere den bedst 

mulige oplevelse ud af besøget!  

 

3. De australske værtsfamilier 

Fra det australske spejderkorps’ side gøres der meget for at forberede de familier, der skal modtage 

én af vore danske udvekslingsspejdere, og udvælgelsesprocessen i Australien er derfor særdeles 

grundig. Igennem hele SISEP programmets mangeårige levetid har vi da også kun oplevet meget få 

alvorlige problemer med familierne i Australien, men det sker selvfølgelig af og til, at ikke alle 

forventninger kan opfyldes. 

 

”Home hospitality” er ofte noget for sig selv, når man er down under. De fleste af de danske 

spejdere, vi har sendt afsted, fortæller om, hvordan ”deres” familierne virkelig anstrenger sig for at 

give dem nogle spændende og specielle oplevelser med 

hjem. Som udvekslingsspejder skal man selvfølgelig være klar 

over, at det at have en (udenlandsk) gæst boende i flere uger 

ad gangen naturligvis dårligt kan undgå at føre til visse 

småproblemer – som du heldigvis selv kan hjælpe med til at 

minimere! Og hvis der er brug for det, så står de lokale 

(regionale) australske SISEP koordinatorer klar til at hjælpe! 

For et udvekslingsophold skal selvfølgelig være den bedst 

mulige oplevelse for alle – både for dig og for din 

værtsfamilie. Derfor forventes det da også, at du er parat til 

at tage din tørn, hvis din værtsfamilie beder dig om at hjælpe 

med opvasken, rengøringen eller noget helt tredje. Husk: i 

Australien er du en ambassadør for Danmark og alle danske 

spejdere, og det må derfor anses som en naturlig ting at bidrage til arbejdet og trivslen i familien. 

 

Den allerbedste måde at forebygge eventuelle problemer på er selvfølgelig ved at lære sin 

værtsspejder og værtsfamilie godt at kende hjemmefra. Derfor prøver vi også at knytte kontakten 

mellem de danske spejdere og deres kommende værtsfamilier så tidligt som muligt, så I kender 
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hinanden, inden du tager af sted fra Danmark. Det gør I f.eks. ved hjælp af sociale medier – og vi 

anbefaler også, at dine forældre tager direkte kontakt til din ”værtsmor og –far”. 

 

Skulle det på trods af alle forberedelser vise sig, at du og din australske værtsfamilie simpelthen ikke 

passer sammen, så gør vi både fra dansk og australsk side vores bedste for at prøve at løse 

problemerne. I yderste konsekvens vil du for eksempel kunne komme til at skifte værtsfamilie under 

opholdet - det sker heldigvis meget sjældent.  

4. Skolen 

En meget væsentlig del af udvekslingsopholdet er, at du går i skole sammen med din australske 

"bror" eller "søster". I de fleste tilfælde er der her tale om skolegang, som vi kender det herhjemme; 

i de senere år er det imidlertid også blevet populært blandt de 15-17 årige australiere at tage et 

”hjemmeskole-år” som en effektiv forberedelse til deres afgangseksamen, hvorfor vi ikke kan 

udelukke, at din værtsspejder – og dermed også du selv – møder skolen på denne måde. Uanset 

hvad så må du i et vist omfang påregne at få "lektier" i det, der for dig er sommerferie og fritid. I det 

hele taget skal du tage den undervisning, du kommer til at modtage, alvorligt – også selvom du kun 

er i klassen nogle få uger og i øvrigt ville have fri hjemme i Danmark! Du skal også være opmærksom 

på, at det i mange tilfælde forventes, at du kan fortælle noget om Danmark, dansk kultur og måske 

har fotografier, kort, bøger osv. med til at vise frem, for australierne er meget nysgerrige. Du vil 

opleve at blive undervist på engelsk, men det vænner du dig faktisk hurtigt til, og du kan også godt 

regne med, at du taler meget bedre engelsk, når du kommer hjem. Altså australsk-engelsk - og det 

er sikkert en helt anden ting, end det din engelsklærer har lært dig!  

 

Undervisningen i sig selv er på nogen områder noget anderledes end den, du er vant til, og du vil 

stifte bekendtskab med fag, der er ukendte i det danske skolesystem. Ligeledes vil du finde ud af, at 

du i nogle fag er på et højere niveau end dine australske klassekammerater, i andre fag på et lavere 

niveau. Endelig kommer du måske til at gå i skoleuniform, da nogle australske skoler kræver dette. 

Alt dette lyder måske som meget ”arbejde” og meget besvær, men det er faktisk ikke er så slemt 

endda, for skolerne tager som regel hensyn til deres danske gæster. Og så er det i øvrigt en super 

god måde at møde nye venner på, således at du ikke hele tiden behøver at være sammen med din 

australske ”bror” eller ”søster”. 

 

Bemærk at skolelovgivningen i visse australske stater i de senere år har ændret sig væsentligt. Det 

betyder primært, at der i dag generelt er mere "papirarbejde" end tidligere – nogen gange både før 
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afrejsen og kort efter ankomsten. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, herunder specielt at de 

danske udvekslingsspejdere får til at følge undervisningen i Australien uden betaling. For at 

imødekomme dette blev SISEP i 2019 officielt ”certificeret” af myndighederne i Queensland og 

Victoria, som er de to stater, der modtager de fleste danske spejdere, og andre er på vej. De betyder 

i praksis, at  

 

• Man typisk rejser på et specielt studerende visum, som vi skal ansøge om – principielt - i meget 

god tid. Det betyder i praksis, at du skal udfylde en formular på henved 25 sider og vedlægge en 

række bilag; og at der er en ventetid på mellem 14 dage og en måned. Vi samlede masser af 

erfaringer med denne proces i 2019, som vi vil dele ud af, når vi når dertil i foråret 2023. Visum 

ansøgningen kan ikke indsendes førend der er sat navn på både din værtsfamilie og din skole, så 

der må forventes lidt tidspres.  

• Der vil være lidt papirarbejde, når du er landet i Australien. 

• Du skal udfylde et specielt evalueringsskema, når du er kommet hjem. 

 

Udvekslingsspejdere til nogle stater rejser fortsat på turistvisum.   

5. Geografi og klima 

Australien ligger på den anden side af jordkloden. Derfor 

er det vinter der, når vi har sommer i Danmark. Således 

skal du ikke forvente, at du skal af sted for at surfe, 

selvom klimaet om vinteren de fleste steder er noget 

varmere end her. Det har du for resten også alt for travlt 

til med alle de andre spændende ting, du får mulighed 

for at se! Geografisk kan kommer du typisk til at bo hos 

en værtsfamilie i staterne Victoria (Melbourne), South 

Australia (Adelaide) eller Queensland (Brisbane). Det kan også være, at du kommer til at bo i New 

South Wales (Sydney), West Australia (Perth) eller Tasmanien (Hobart), men det er af forskellige 

grunde noget sjældnere.  Det er slet ikke sikkert, at det bliver inde i en by – og slet ikke i en af 

statshovedstæderne - for afstandene er noget større i Australien, end vi er vant til herhjemme. Her 

er det en god ting at konsultere din værtsfamilie, som jo præcis kender forholdene der, hvor du 

kommer til at bo.  
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6. Økonomi 

Som beskrevet oven for tager den australske værtsfamilie sig for så vidt af dit ophold. Det, du selv 

skal sørge for, er: 

 

• Rejse, Danmark-Australien tur/retur, alt efter valg af rute, rabatter, etc. Billetpriserne har de 

seneste år været støt stigende bl.a. som følge af COVID-19 og at skolernes sommerferie er rykket 

ind i flyselskabernes højsæson. Efter sidste tilmeldingsfrist - altså når vi ved præcis hvor mange 

potentielle udvekslingsspejdere, der er – og når vi ved, hvilken stat du kommer til at bo i, så 

modtager du et tilbud på en fælles rejse til Australien for alle deltagere. Her tager vi så vidt 

muligt højde for de foretrukne udrejse- og hjemrejsedatoer, du og de andre har angivet på 

ansøgningsskemaerne. Det forventes, at afrejsetidspunktet fra København bliver kort efter 

sommerferiens begyndelse (slutningen af juni eller starten af juli 2023), og du vil være hjemme 

igen kort før skolen begynder (ca. 5-8 dage inde i august 2023). SISEP benytter typisk et 

rejsebureau med speciel ekspertise i studie- og ungdomsrejser. Generelt plejer vi således at 

kunne formidle flybilletter til en konkurrencedygtig pris. Med det sagt så er det er selvfølgelig 

ikke helt sikkert, at vores tilbud er det billigste på markedet. Hvis du selv kan finde ét, der er 

bedre, så kontakt straks programkoordinatoren. Danish Scout Council stiller som udgangspunkt 

krav om, at alle de danske udvekslingsspejdere rejser sammen for så vidt, at det er muligt.  Det 

er således som regel både sikrest og ikke mindst hyggeligst, da det er en lang tur.  

• Forsikringer. Det er et krav fra australsk side, at du tegner en passende global rejseforsikring, 

hvis du ikke allerede har en passende forsikring selv. Denne forsikring var engang inkluderet i 
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det rejsetilbud, du modtog fra os, men da mange familier i dag har mulighed for at tegne en 

globale rejseforsikring direkte i forbindelse med familiens almindelige ”forsikringspakke” – og til 

en langt bedre pris - så er det ikke længere obligatorisk at tegne rejseforsikringen gennem SISEP. 

Ved rejse til nogle stater skal der tegnes en speciel studieforsikring, som er nødvendig for at 

opnå visum. 

• Hvis du rejser på dine egen forsikring, så beder vi for en sikkerheds skyld om en kopi af familiens 

forsikringsdokumenter, så vi har en reel mulighed for at hjælpe, hvis der skulle blive behov for 

det. Har du ikke mulighed for at tegne en global rejseforsikring gennem dit almindelige 

forsikringsselskab, arrangerer vi gerne en forsikring gennem vores. 

• Lommepenge. Du bestemmer selvfølgelig selv hvor mange! Her skal du tænke på, at din 

værtsfamilie i det store hele sørger for dit ophold, men at de ikke er forpligtede til at dække alle 

dine personlige udgifter, hvis du f.eks. finder ud af, at du vil i biografen.  

• Visum. Prisen for et turistvisum (arrangeret gennem rejseselskabet) hhv. et studievisum (kan 

kun ansøges om via den australske ambassade) er typisk ca. 500 kr. 

• Transport til et orienteringsmøde et sted i Danmark (se nedenfor).  

 

Den samlede pris for en udsendelse (excl. lommepenge) løber typisk op i ca. 13-14.000 kr. med rejse, 

visum, rejseforsikring og formøde. 

6. Hvordan ansøger jeg? 

For at blive udsendt som udvekslingsspejder til Australien skal du udfylde og sende et specielt 

ansøgningsskema til Danish Scout Council, som du får ved henvendelse til programkoordinatoren 

per e-mail. Sammen med skemaet skal du skrive en A4-side på engelsk, der fortæller lidt om dig selv, 

hvor du går i skole, hvad du interesserer dig for, hvad du laver som spejder, og hvorfor du gerne vil 

afsted. Endelig skal du vedlægge en kort skriftlig anbefaling fra din spejderleder eller gruppeleder 

samt et vellignende foto af dig selv. Du sender det hele på elektronisk form (ansøgningsskemaet 

fremsendes som Word-dokument ved henvendelse per e-mail til martindrews@spejdernet.dk), 

inklusive et digitalt billede. 

  

Ansøgningsfristen er mandag den 22. januar 2023. Alle oplysningerne vil blive behandlet fortroligt 

og ikke videregivet til andre end Scouts Australia, der så snart, vi har modtaget og godkendt din 

ansøgning, vil gå i gang med at prøve at finde en værtsfamilie til dig og de andre ansøgere. Som 

nævnt ovenfor, så er der plads til 20 udvekslingsspejdere. Hvis vi modtager flere end 20 ansøgninger, 

eller hvis det ikke er muligt at finde værtsfamilier nok, kan det derfor blive nødvendigt at begrænse 

mailto:martindrews@spejdernet.dk
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antallet af danske deltagere. Hvis det sker, får du selvfølgelig besked så hurtigt som muligt. For at 

deltage i programmet må du ikke som udgangspunkt fylde 18 år før eller under din udveksling, og 

du skal tilsvarende være fyldt 15 år den 1. januar 2023.  

7. Hvad sker der efter jeg har sendt ansøgningen? 

Hvis vi har nogle spørgsmål til din ansøgning, så vil du efter ansøgningsfristens udløb (det kan også 

være tidligere, dvs. når vi har modtaget din ansøgning) blive ringet op af programkoordinatoren for 

SISEP. Dernæst – eller hvis der ikke er nogen spørgsmål til ansøgningen – så bliver din ansøgning 

sendt til Scouts Australia, der går i gang med at finde en værtsfamilie til dig. Allersenest i midten af 

april 2023 håber vi således at kunne fortælle dig præcis, hvem din værtsfamilie bliver - og 

forhåbentlig tidligere, så du med det samme kan tage kontakt med den familie - og i særdeleshed 

den australske spejder - du skal bo hos i hele sommerferien. I mellemtiden arrangeres din og de 

andre ansøgeres rejse, så I alle sammen kan få den bedste rejse. Alle praktiske rejseforberedelser 

forventes at være på plads allersenest i midten af maj – og vi forsøger at have det klar allerede midt 

på foråret. 

 

Alle deltagere bliver inden afrejse til Australien indkaldt til et ”formøde” typisk med én overnatning 

– ofte et sted i København. Dette møde er obligatorisk! På mødet, der arrangeres af Danish Scout 

Council, vil du få en masse praktiske ting at vide om det at være udvekslingsspejder i Australien. Du 

vil sikkert også få lejlighed til at snakke med én af dem, der har prøvet det før. Endelig vil du møde 

de andre, der skal af sted. Der et krav for at komme af sted, at du deltager i dette for-arrangement, 

der som udgangspunkt ligger i marts eller april. 

8. Hjemsendelse 

Danish Scout Council forbeholder sig retten til at kunne sende deltagere hjem på egen regning, 

såfremt det skønnes, at de har opført sig på en måde, der har udsat dem selv eller andre for fare, 

eller de på anden måde har opført sig upassende og uværdigt. Beslutningen om en evt. 

hjemsendelse vil blive truffet i samråd med den danske spejders familie samt de programansvarlige 

fra Scouts Australia. 
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9. Mere at vide 

Hvis du har yderligere spørgsmål til udvekslingsprogrammet eller gerne vil have tilsendt et 

ansøgningsskema, så send en mail til martindrews@spejdernet.dk. 

   

Stor spejderhilsen 

 

Martin Drews 

SISEP-koordinator, Danish Scout Council 

 

E-mail: martindrews@spejdernet.dk  

Telefon: +45 22 86 33 80. 
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