for skoleåret 2022/2023

STUDIEOPHOLD - MET (GREATER BRIGHTON METROPOLITAN COLLEGE)
I BRIGHTON, ENGLAND (UGE 40, 41, 42 - 2022)
KÆRE EUX-ELEV
Aalborg Handelsskole tilbyder spændende internationale aktiviteter som en integreret del af din erhvervsfaglige studentereksamen (EUX-året). Studieopholdene gennemføres sammen med handelsskolerne i Aarhus og Odense, så elever og lærere fra
disse skoler vil også deltage.
Tre uger i en anden kultur er den sikre vej til at udvikle og forbedre sit sprog, og du vil opleve, at du i løbet af tre uger taler,
forstår og kommunikerer langt bedre engelsk, end da du tog afsted. Tre uger i en fremmed kultur, hvor der kun er dig til at
træffe beslutninger, vil gøre dig mere moden og selvstændig. Et studieophold ser rigtig godt ud på dit CV, når du skal til at
søge en læreplads.
Det er vigtigt, at du grundigt overvejer, hvilket internationalt tilbud, der passer til dig. Vi vil opfordre dig til, at du evt. tager dine
forældre med på råd. Du skal prioritere dit ønske til studieophold, når du udfylder din ansøgning. Vær opmærksom på, at der
er begrænsede antal pladser på turene. I ansøgningen skal du begrunde, hvorfor netop du skal tilbydes en plads. Det er vigtigt,
at du gør dig umage med dine begrundelser, dine evner og ikke mindst din motivation. Du kan se kravene til ansøgningen på
tilmeldingslinket. Vi lægger vægt på din ansøgning og tager også følgende i betragtning:
•

Dit fremmøde til undervisningen og studieaktivitet

•

Dine evner til at se muligheder

•

Dit karakterniveau

•

Dine evner til at vise nysgerrighed og være konstruktiv

•

Dine samarbejdsevner

Vi forventer, at du ved deltagelse i de internationale aktiviteter er en god ambassadør for skolen, og at du udviser positiv og
moden adfærd overfor dine klassekammerater og dine lærere, samt overfor de værter, ansatte og lærere, som du møder i
udlandet.

PRAKTISK INFORMATION
HVOR: Greater Brighton Metropolitan College

INDKVARTERING: Du bliver indkvarteret hos private

HVORNÅR: Uge 40, 41 og 42 2022

værtsfamilier og I bor som regel to til tre samme sted.

TILMELD DIG PÅ WWW.AH.DK/INTERNATIONAL

AALBORG HANDELSSKOLE
WWW.AH.DK

STUDIEOPHOLDET

ØKONOMI

Med et studieophold i Brighton kommer du til at gå på

At deltage i de internationale programmer koster

college i tre uger på Greater Brighton Metropolitan College,

mange penge, og vi gør naturligvis vores allerbedste

hvor du bl.a. skal samarbejde med eleverne derfra. Du

for at holde udgifterne nede. Vi søger tilskud, og vi

kommer på virksomhedsbesøg, og du skal bo privat sammen

har meget fordelagtige samarbejdsaftaler med vores

med én eller to andre elever hos en engelsk værtsfamilie.

samarbejdspartnere i udlandet.
Begge ophold medfinansieres af EU-programmet ERASMUS.

ANSØGNING OG FRISTER

Som deltager skal du udfylde de krævede evalueringer og

Vi skal modtage din ansøgningen elektronisk senest

rapporter, for at din støtte kan udbetales.

den 20. april 2022 kl. 13.00 (www.ah.dk/international)

Du skal betale for studieopholdene ved overførsel til

Husk at anføre din første prioritet til studieophold.

Aalborg Handelsskole efter denne plan:

Bemærk at du i forbindelse med ansøgning skal uploade:

•

1.rate: 2.000 kr. senest den 9. maj 2022

•

2.rate: 1.200 kr. senest den 1. august 2022

• Kopi af gyldigt pas
Når vi har modtaget og læst din ansøgning, indkalder vi dig

I alt 3.200 kr. inkl. forplejning, transport og ekskursion.

til en samtale. Samtalen finder sted på skolen i uge 17 og

Når din første rate er betalt, bestiller vi rejsen og du kan ikke

foregår på engelsk.

forvente at få dette retur, hvis du fortryder eller forhindres i

Hurtigst muligt derefter og senest 3. maj får du besked på, om

at rejse.

du er blevet godkendt til at deltage i et af studieopholdene.
Hvis du får SU som hjemmeboende, kan du søge om at få SU
som udeboende under opholdet.

SÆRLIGE FORHOLD
Skolens politik for alkohol og rusmidler gælder under turen. Køb og/eller indtagelse af alkohol eller andre rusmidler er ikke
tilladt. Lærere kan i særlige situationer dispensere for denne grundregel. Overtrædelser af disse regler medfører hjemsendelse
for egen regning, samt krav om tilbagebetaling af modtaget støtte fra EU.
Du skal deltage i et obligatorisk forberedelsesseminar i Århus i perioden 10. – 11. september 2022.

LÆS MERE
www.gbmc.ac.uk
www.visitbrighton.com
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