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Referat fra vårt komitemøte lørdag 14. mars. 

Telefon-/ Skypemøte 14.03.2020, kl. 16.00. 
Deltakere: 
 

• Multi District Chair og møteleder Rolf Thingvold 

• Distriktsansvarlige fra våre 6 norske Rotary distrikter 

• Korrespondent Ove Midtskog,  

• Ansvarlig for Arrangement & Innkjøp, Anja Michaelis,  

• Vivianne Jodalen og Inger Marie Seth, ansvarlige for våre Camps 

• Berit Skjærvold, ansvarlig fir Norgesturen 
 

• Referent; Anja Michaelis 
 

Agenda 

• Informasjon og råd fra Multi District Chair pr i dag 

• Vi oppretter nå en egen Informasjonsportal (informasjon om Korona) 

• Råd fra UD og RI 

• Erfaring fra Rotary i Danmark 

• Vårt Info møte i Oslo 23. mai 

• Norges-turen fra 29. mai 

• Summer Camps 

• Hva gjør andre land, distrikt og andre utvekslings org.? 

• Spørsmålsrunde - Q&A 
 

 

 
Vi har en unntakstilstand nå, og vi har et stort ansvar/ informasjonsansvar, men vi må beholde roen 
og vi må nå snakke med én stemme. Rolf krever at vi opptrer enhetlig. 
 
MDYEO har vært i kontakt med alle Guvernørene og orientert dem, inkl. at vi skal ha dette møte i dag 

 
Alle har et stort behov for informasjon (studenter, klubber, rådgiver, guvernører og vårt team), det 
ble bestemt at vi oppretter et Informasjonsportal hvor all offentlig informasjon fra oss vil ligge, 
hyppige oppdateringer. Link til denne informasjonssiden blir snarest sendt til studenter, foreldre og 
rådgiver. E-postadressene blir hentet fra databasen. DYEO vil videreformidle til guvernør, 
klubbpresidenter og alle andre involverte som ikke er registrert i databasen. 

 
http://www.rotary.no/no/informasjon-om-korona#.Xm36lC3M1QL 
 
 
 

 

http://www.rotary.no/no/informasjon-om-korona#.Xm36lC3M1QL
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Oppsummert om situasjonen per i dag: 
 
Vi følger FHI og Helsemyndighetene sine råd. 
Vår utfordring er at vi er midlertidig vertskap for studentene som skal hjem om 3-4 mnd. 
Vi opplever at det er både helseangst og bekymringer fra noen foreldre. 
Både studenter ute og her i Norge har ressurssterke foreldre og et Rotary nettverk som tar godt vare 
på dem. De er like opptatt som oss av sikkerhet og velvære for studentene. 
 
Vi vil ikke sende ut mail og be om status «for å vise omtanke». Dette kan også virke mot sin hensikt. 
Felles informasjon skjer heretter via informasjonssiden vår.  
 
Det er uoversiktlig nå, og Nyhetene «dramatiserer» og Reiserådene endrer seg fra time til time. Land 
stenger og flyplasser og skoler stenger. Worst case er at studentene blir stuck her på ubestemt tid … 
 
UD fraråder alle reiser til alle land, og 100 land er nå berørt – reise frem til 14. april.  
Samtidig sier UD at alle nordmenn som er ute bør komme hjem så raskt som mulig 
Inntil videre gjelder ikke dette våre utvekslingsstudenter som nå er ute. 
 

Rotary International har p.t. ikke noe klart råd om å avslutte/ iverksette hjemreise, men mener at 

foreldrenes og studentenes ønsker skal vektlegges.  

Vårt Info. møte i Oslo 23. mai går inntil videre som planlagt. Blir det kansellert som følge av reise-, 

smittefare og møterestriksjoner, kjører vi likevel samtlige foredrag på Skype/ Teams. Denne 

informasjonen både er obligatorisk og verdifull. Worst case er at ingen studenter reiser ut i august. 

Bestilling av Rotary-effekter som planlagt. 

Norges-turen fra 29. mai går inntil videre som planlagt. Blir det kansellert som følge av smittefare og 

reiserestriksjoner eller problemer med busstransport og stengte overnattingsplasser, får studentene 

selvsagt tilbakebetalt sine penger.  

Avgjørelsen om turen kan gjennomføres blir tatt rett etter påske. Vi har avbestillingsfrist 20.04.2020. 

Det er også mulig at overnattingsstedene må holde stengt pga. smittefaren. 

Summer Camps: 
Campledelsen i hvert enkelt distrikt er de som beslutter endelig om Campen gjennomføres. 
Søknadsprosessen skal ikke stoppes foreløpig. Vi anbefaler alle studenter som skal reise om å kjøpe 
billetter med avbestillingsforsikring. 
Studenter som skal reise til - og kommer fra, steder i risikogruppen (Korona-virus spredning), bør  
sterkt frarådes å reise på Camp. Dette må sjekkes i god tid før Campen gjennomføres. 
 

Godkjenning av skoleåret for våre ungdommer som er ute: 

Udir informerer at de kan godkjenne dette skoleåret (med vitnemål) for elevene våre ute. 

Regelverket vil bli midlertidig endret slik at fylkeskommunene kan godkjenne inneværende skoleår i 

utlandet for elever som ikke får fullført på grunn av Koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil 

kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020, og at de nå kan reise hjem i 

tråd med helsemyndighetenes råd. Elevene må etter hjemkomst søke fylkeskommunene sine om 

denne godkjenningen, og bør ta kontakt med sin fylkeskommune i løpet av april. Mer informasjon 

om det blir lagt ut på nettside så snart den er tilgjengelig. Søk også informasjon hos den enkelte 

fylkeskommune og skolenes rådgivere. 
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Andre utvekslingsorganisasjoner: 
 
AFS (111 studenter) er den eneste org. i Norge som sender sine studenter hjem, og de henter hjem 
studenter fra Kina og Italia. AFS Spania sender hjem sine. 
 
Heltberg, My Education, STS, Momento-Education, YFU gjør som oss i Rotary, dvs. Studentene blir 
inntil videre i Norge og blir tatt godt hånd om av organisasjonen. 
 
 

MDYEO snakket i dag med sin kollega Chairman MD LT Poul Risager Danmark, de har totalt 150 

studenter: 

Coronavirus opdatering 13. marts 2020 
Udenrigsministeriets rejsevejledning er d.d. ændret så alle ikke-nødvendige rejser til 
resten af verden frarådes til og med 13. april. 
Efter udenrigsministeriets udmelding på pressemøde til alle danskere i udlandet om at 
komme hjem hurtigst muligt, så er der kommet flere spørgsmål om det også gælder vore 
udvekslingsstudenter, der er i udlandet nu. Det gør det ikke. 
Vi kræver ikke at vore udvekslingsstudenter skal hjem. 
Udvekslingsstudenterne lever og bor i udlandet i det år, hvor de er udvekslingsstudenter. 
Der er ikke grund til at antage at risikoen for smitte lokalt vil være større end i Danmark, og 
alle lande hvor vi har udvekslingsstudenter, har taget skridt til at sikre at smitten ikke 
spredes, ligesom de har givet instrukser om hvordan man skal forholde sig. 
Distrikterne hvor udvekslingsstudenterne bor, har meget fokus på studentens sikkerhed og 
velbefindende. 
Det samme gør sig gældende for udvekslingsstudenter fra andre lande, hvor studenten 
opholder sig i Danmark. Vi har ikke planer om at ville sende dem til deres hjemland før 
udvekslingsopholdet er afsluttet, så de bør indstille sig på at blive, selvom skolen er lukket 
og der for tiden også er andre begrænsninger. 
I sidste ende er det studenten og dennes forældre / værger der beslutter om 
udvekslingsopholdet skal ophøre eller om det skal fortsætte. 
Kræver forældre at deres søn eller datter skal hjem, så respekterer vi det. 
Beslutning om hjemrejse før tid behandles som en early return (ER) og sendes via de 
etablerede kommunikationskanaler (chairman til chairman). 
 
På vegne af Rotary Danmarks Ungdomsudveksling 
Poul Risager, Chairman Long Term 
 

 

Best regards, 
Med vennlig hilsen, 
Rolf Thingvold 
Multi District Chair, 
Rotary Youth Exchange, Norway 
Cell +47 915 51 125 
Email: rolf.thingvold@evry.com 
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