University College School
London

Adresse:
Frognal, Hampstead
London NW3 6XH

Lidt om baggrunden.
University College School der blev grundlagt i 1830 er en privat skole placeret i Hamstead, London. Den
består af tre skoler med børn i alderen 3 til 18 år. Midtfyns Gymnasium har en aftale med University
College School, The Sixth Form, hvor de ældste elever går. Siden skoleåret 2012/13 har der hvert år været
en eller to elever afsted fra Midtfyns Gymnasium. De har været på skolen imellem 8 og 12 uger og har
hovedsaligt boet på KFUK-kollegiet i London.
Udgifter og praktiske oplysninger i forbindelse med opholdet.
Der vil være udgifter til transport, lommepenge og evt. forsikringer. Desuden kan der være udgifter til kost
og logi. Du kan søge om at bo på KFUK kollegiet, hvor du typisk kommer til at bo på et mindre værelse og
sammen med 3-5 andre af samme køn som dig. Vi har en aftale med skolen om en friplads, derfor vil der
ikke være udgifter til selve undervisningen. Under dit ophold skal du have en ”legal guardian” der kan
kontaktes i forbindelse med eventuelle ulykker. Det gælder også selvom du er over 18 år. Det kan være
noget familie/bekendte, der er bosat i England - helst ikke for langt fra dit opholdssted. Vi vil gerne hjælpe
dig med at komme i kontakt med en mulig guardian, medens du går i skole i London.
Det faglige på Midtfyns Gymnasium medens du er afsted:
Du får merit for perioden du er væk, dvs. der bliver ikke ført fravær. Der skal ligge klare aftaler i de
enkelte fag om hvilke afleveringer, der skal afleveres medens du er afsted, hvilke der kan vente og hvilke
der eventuelt kan afløses af det, du arbejder med medens du er væk. Det er dit eget ansvar, at læse eventuel
manglende fagligt stof op i de enkelte fag, enten under dit ophold eller i forlængelse af dit ophold. Lærerne
vil selvfølgelig gerne hjælpe dig med vejledning. Du kan også være i kontakt med din klasse og dine
lærere i Danmark på mail, i Lectio og i Fronter.
Krav til dig:
Du skal skrive en kortfattet, begrundet ansøgning, være udadvendt og god til engelsk for at blive udvalgt.
Ansøgningsfristen er 28. januar 2019 for at ansøge om at komme afsted i efteråret 2019. Tirsdag den 22.
januar kl. 19 vil der være et aftenmøde på Midtfyns Gymnasium for interesserede elever og deres forældre.
Vi forventer at du er åben for at være vært i forbindelse med kortere udvekslingsophold af udenlandske
elever på Midtfyns Gymnasium når du er kommet hjem fra London.
Med venlig hilsen
Berit Holst (ho@mfg.dk )
International koordinator
Midtfyns Gymnasium

Ansøgning om individuel udveksling på University College School
Navn:
Klasse:
Adresse:
Email:
Mobiltelefon:
Jeg vil gerne på udveksling til London
Antal uger mellem (6 og 12):
Særlige ønsker eller hensyn (fx allergi eller sygdom)?

Lidt om mig selv:
Fødselsdato:
Interesser:
Begrundelse/ motiv for at søge:

Andet, der kunne være vigtigt for at vide, eller for dig at gøre opmærksom på?

Sendes senest 28. januar 2019 ho@mfg.dk

