
Informasjon om 

Utveksling
på VG2



Hvordan går man fram?

Finn en godkjent organisasjon –
eller reis via Drammen vgs til 
New Zealand eller Sørumsand 
vgs til England.

Dere ordner selv 
søkeprosessen og kontakt med 
lånekassa og organisasjonen.

Disse organisasjonene er 
godkjent for utdanningsstøtte fra 
Lånekassa:
• A+ World Academy (Fullriggeren Sørlandet)

• AFS Norge Internasjonal Utveksling

• Akademiet Utveksling

• Class Abroad

• EF Education First

• Explorius Education Norge

• FRAM Education

• Momento Education Norway

• My Education

• Rotary International Youth Exchange

• Steinerskoleforbundet

• STS Education

• UPG Norge

• Youth for Understanding (YFU)
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https://www.aplusworldacademy.org/
http://www.afs.no/
https://utveksling.akademiet.no/
https://www.classabroad.org/
https://www.ef.no/pg/utveksling/
http://explorius.no/
https://www.fram-education.no/
https://momento-education.no/
http://www.myeducation.no/
http://www.rotary.no/
http://www.steinerskole.no/
http://www.sts-education.com/norway/
https://upgnorge.com/
http://yfu.no/


New Zealand 
Drammen vgs samarbeider med

Glendowie College ved Aukland

på New Zealand. 

Dette gir oss mulighet til å tilby et år

som tilsvarer VG2 for elever på

studiespesialisering og

studieforberedende kurs med

kunst, design og arkitektur. 



GLENDOWIE  
COLLEGE

‘Inspiring excellence. Shaping futures’



State Secondary School 
Co-Educational
Years 9 – 13
13 -18 years old
1260 students
100 international students

Excellent Academic results
Respectful Relationships
Friendly environment
Outstanding pastoral care
20 minutes from Auckland City Centre
Close to the sea
Homestay
English Language requirement



Hva koster det?
10% discount to our current fees of $19,900
yearly tuition fee of $17,910. We will adjust this to the number of weeks the student will be in the school.

The homestay fee is as follows:
2022 - Weekly $320
2023 - Weekly $350
Placement Fee and compliance $540
Extra caregiver fee - weekly $70

All of these fees are in NZ$ and will be charged as to the number of weeks.

Basic uniform (excluding shoes) is at no cost to International students.

All curriculum subject related resources are included in the tuition fees (including texts, workbooks/ camps and trips), so no charge. There is a 
charge for any Sports teams joined.

All students must bring their own laptop.

This means that the student has to pay for their school shoes (specific type), stationary, NCEA exam fees for Yr 12 & 13 and sports team fees.

Ta kontakt med Jørn Ellingsen eller en 
rådgiver for mer informasjon.
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Det finnes 
også et 

søkbart tilbud i 
vigo.no



Hva gjør vi på Drammen vgs?

• Sørger for fagvalg for VG2+VG3.

• Holder kontakt med elevene når de er ute.

• Minner om at de må søke plass her på VG3.

• Skriver en kontrakt med elevene i løpet av VG1. 

• Den fungerer som en forhåndsgodkjennelse med forutsetninger.

• Godkjenner fag når de kommer tilbake.
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Fag en må ta i utlandet:
• matematikk (tilsvarende 2P, S1, R1)

• fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) 
på nivå 1 eller 2. 

• tre fag som kan godkjennes som 
programfag på Vg2. 

Dette gjelder «vanlig studiespesialiserende». 

Man må stå i fagene i utvekslingsåret.

Ikke karakterer på vitnemålet.

Eventuell mulighet dersom eleven ikke 
får tatt alt i utlandet: Ta fag som 
privatist. 
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MERK DERE:

• Eleven er selv ansvarlig for faglig grunnlag for fagene på VG 3, 
særlig norsk og historie, men også programfag de fordyper seg i.

• Eleven må søke inntak til Vg2 og VG3 www.vigo.no. Frist 1. mars.

• Gi beskjed til skolen ved avreise. 

• Vent med å takke nei til skoleplass for VG2 til alt er i orden med 
utvekslingen.

• Elever på utveksling har forrang ved inntak til Vg3. 

• Endelig godkjenning av skoleåret gis når dokumentasjon legges 
fram etter at eleven har kommet hjem.
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Spørsmål? 

Kontakt oss gjerne angående

Utveksling, 

rådgiver Margrethe Stenseng: 
margrethes@viken.no

Glendowie/New Zealand,

utdanningsleder Jørn Ellingsen: 

jorne@viken.no
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