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Ordstyrer: Lea 

Referent: Daniel 

1. Status på placeringssituationen i USA / Italien 
a. Italien: 1 
b. USA: 7 open, 1 placement pending (DP), 1 on hold (DP) 
c. USA tror ikke længere på det – forventer at aflyse 70 ophold 

Mads-Erik giver status: 

Italien har lead, uden at vende tilbage. 

Vi har fået ny redirection survey. 

SEK har overvejet redirection survey, har meldt tilbage at de måske godt kan modtage 1 under 
forudsætninger. 

3 ankomst studenter er blevet placeret. 4 mangler. Nye værtsfamilier kommer lidt til. 

Vi har fået forespørgsler fra andre lande om at modtage flere lande. 

Krisen i USA medfører flere problemer for studenter. USA søger efter desperate midler for at løse de 
problemer. 

Problemet er at skolerne ikke vil modtage studenter i USA 

 

Marie kommenterer: 

Har snakket med to værtsfamilier i dag, og de er meget interesseret. Dette bliver dog over 
Annemettes døde lig. 

Hvis der kan findes kp’er så kan det godt lade sig gøre. 

 

Mads-Erik tilføjer: 

Vores muligheder ift. Redirection survey har medfødt at der kommunikeres med AEI i Canada, som 
kan modtage op mod 3 studenter. Denne mulighed er væsentligt dyrere og har betalte 
værtsfamilier. Ikke sikkert der kan findes VISA til studenterne. 

Det er sværere at finde pladser jo senere man kommer i processen. 

Der kommer formentligt flere problemer med værtsfamilier der ikke burde være godkendt i USA. 

 

Det er formentlig inflationen og verdenssituationen der presser værtsfamilier, og skolerne der ikke 
vil acceptere studenterne.  



2. Tilbud fra AEI Canada om op til 3 studenter  
a. OBS betalte værtsfamilier og SA er 103.000 kr 
b. Veletableret program, brug af kontaktpersoner, fokus på familie og skole 
c. https://aei-inc.ca/host-a-student-in-new-brunswick/whats-expected-of-host-

families/ 
d. Hvordan håndteres de ekstra omkostninger (ca. 30.000 kr) 

i. Videresende regning til familien 
ii. Dele ekstra-regningen 

iii. Æde ekstraregningen  

Marie ridser op: 

AEI passer filosofisk godt til YFU. De har kp’er, og er meget som vores eget program. Store forskel er 
at de betaler værtsfamilier.  De betaler omkring 4,1k DKK om måneden. I den support allowance 
man skal betale er private tuition ikke inkluderet.  

Der er fede muligheder i programmet, såsom at lære både fransk og engelsk ved at gå i engelsk skole 
og bo hos fransk familie. 

De virker meget professionelle, men det bekymrer at de siger gøre deres bedste for at placere vores 
studenter, og vil kun modtage 1 dreng, og ingen 10 procenter.  

Økonomisk ville der skulle betales de 30.000 mere.   

Hvis YFU Danmark betaler de ekstra penge skal der formentlig betales skarpt skarpt mere end 
60.000. 

Der afstemmes om hvilken mulighed der vælges i AEI: 

A – Vi videreformidler ikke tilbuddet fra AEI Canada. 

B – Vi videreformidler og lader familierne betale ekstraafgiften. Uden at vi beholder et 
dækningsafgift. (Billigst mulige option) 

C – Vi videreformidler og dækker selv meromkostningerne billigst muligt. 

 

Der er mange holdninger i bestyrelsen om AEI. Det vægter tungt på mange at de anvender 
betalte værtsfamilier.  

Holdning: Det vigtigste pt. Er at tage ansvar. Det er ikke nu at der bliver bestemt om der vil 
arbejdes med den slags organisationer. 

DET ACCEPTERES AT AEI MULIGHEDEN VIDEREFORMIDLES TIL STUDENTERNE, HVOR YFU 
DANMARK MISTER SIT DB SAMT DÆKKER FLYOMKOSTNING OG VISUM, MEN FAMILIERNE 
SKAL SELV BETALE ANDRE MEROMKOSTNINGER. 

3. Diskussion: Hvad kommunikerer vi til sendeforældre? 
a. Pengene tilbage 
b. Udskyde med et år 
c. Afvente placering (deadline forventes at blive ~14/9) 
d. Alternative destinationer 



e. Håndtering af opkald fra vrede forældre 
f. Håndtering af presse 

Der stemmes om at det tillades at ophæve aftalen allerede nu. Dette skal formentligt 
kommunikeres på en god måde. YFU Danmark står her for at betale for Visum. 

Der er bred enighed om at b-d skal videreformidles som mulighed. 

Håndtering af presse skal besluttes. Det besluttes at MES + 1 skal håndtere dette.  

Håndtering af opkald fra forældre. Forældre vil gerne have folk at snakke med der mulgvis 
ikke er MES. Derudover skal det også kunne svares hvad de studerende kan gøre. 

Der foreslås at der kan være timede opkald, således at de forældre kan kontakte YFU i et vist 
tidsrum uden at være i ventekø hele og halve døgn.  

Et infomøde foreslås, dette varsles der dog imod. 

Der foreslås at der kan ringes rundt til dem for at give dem nyheden. Medmere kan der 
sendes en mail der indeholder alle informationer bagefter. 

Der efterspørges BE- medlemmer der kan trækkes på i forbindelse med opkald til studenter. 

De erfarne BE-medlemmer opfordres til at sende en mail til SEK med hvornår de kan klare et 
opkald. 

4. Inbound program – tilbyder 1-2 pladser ekstra (afklaret med MES/MBA), men kun med 
forhåndsgodkendelse fra os og ingen 10-procentere 

a. 4 studenter pt i ankomstfamilier 
b. Vi har pt 2 leads, der ikke kan tage de midlertidigt placerede studenter 

Der tilkendegives fra SEK at de gerne vil tage 1 mere student, mhb. På at hjælpe resten af 
YFU.  

Holdning: Vil det presse vor organisation for meget? Iltmaske metafor anvendes. 

Der er UK møde i morgen. 

Situationen ridses op fra MES. 

Det er to frivillige der bærer det indgående program i Jylland, og det er disse to der siger at 
der er for mange studenter i Jylland. Der lægges op til at der tages hensyn til dem. 

Der foreslås at have virtuel kp, som en ny måde at være kp. 

Det nuværende svar på surveyen opretholdes, og der henstilles til UK-mødet i morgen. 

 

5. Opfordring/reminder: DUF tilskud 2023 – vi mangler mange aktiviteter i Q3 (juli – sept) 

Mødet sluttes. 


