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Elever med familjer i blivande årskurs 9 på Ellen 
Key-skolan och blivande årskurs 1 och 2 på 
Västerviks gymnasium 

Lär känna en kompis från ett nordiskt grannland! 
I höst finns chansen att träffa ungdomar från våra nordiska vänorter. Ungdomar i årskurs 
9, första och andra året på gymnasiet bjuds in till Västervik för att vara med svenska 
ungdomar och familjer under ett par dagar i oktober. Föreningen Norden och Västerviks 
kommun har samarbetat sedan många år tillbaka med våra vänorter Akranes på Island, 
Bamble i Norge och Närpes i Finland. En del av samarbetet är att träffas på de olika 
orterna, bo hos varandra och göra aktiviteter tillsammans för att lära känna varandra och 
få en inblick av det nordiska landet. Det är ett minne för livet för alla som deltar, och kan 
bli början på ny vänskap med en kompis från ett annat land! 
 
Vi kallar dagarna för elevutbyte, en ungdomsstämma mellan vänorterna. Senast var elever 
från Västerviks kommun 2018 i finska Närpes. Inbjudan till våra nordiska vänorter skickas 
samtidigt som den här intresseanmälan. Tanken är att i möjligaste mån kunna matcha 
intresse hos ungdomarna som kommer med ungdomarna i värdfamiljer i Västervik. 
 
Värdfamiljer till elevutbyte 5-9 oktober 2022 
Vi söker värdfamiljer som är intresserade av att ta emot en ungdom under perioden  
5-9 oktober 2022. Intresseanmälan riktar sig till familjer med elever som i höst går i 
årskurs 9 på Ellen Key-skolan och årskurs 1 och 2 på Västerviks gymnasium. Ungdomarna 
kommer till Västervik under onsdagen på eftermiddagen/kvällen. Föreningen Norden 
hälsar välkommen och kör ungdomarna till respektive värdfamilj. I två dagar, under 
torsdagen och fredagen, kommer ungdomarna från de nordiska vänorterna att följa med 
till Ellen Key-skolan respektive Västerviks gymnasium. Västerviks kommun arrangerar en 
kvällsaktivitet på torsdagen och fredagen samt en halvdagsaktivitet på lördagen. Övrig fri 
tid är det önskvärt om värdfamiljen tar hand om gästen för sällskap. Ungdomarna åker 
hem på söndagen, och resan planeras och ordnas på egen hand av den vänort/kommun 
som ungdomen kommer från.  
 
Västerviks kommun står för kostnaderna i samband med aktiviteterna och värdfamiljen 
för husrum och mat under de tider som programmet inte innehåller lunch/middag för 
gästen. 
 
Vi räknar med att det kommer 4 ungdomar från varje vänort. Det innebär 12 gäster och 
lika många värdfamiljer. Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun gör 
tillsammans med Föreningen Norden ett urval utifrån intressematchning och motivering. 
Sista dag för intresseanmälan är den 31 augusti och skickas till barn- och utbildnings-
förvaltningen, Västerviks kommun, barn.utbildning@vastervik.se.  
 
Vi hoppas att du och din familj tycker att det låter roligt och vill anmäla er! 
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I september bjuds de värdfamiljer som valts ut till en information som Västerviks kommun 
håller i kring elevutbytet, ansvar och aktiviteter.  

Program och aktiviteter  
Barn- och utbildningsförvaltningen står för aktiviteterna under skoltid i samband att den 
gästande ungdomen är med i skolan på lektioner, raster och lunch i skolrestaurangen.  
Fritidsledare från Västerviks kommun arrangerar aktiviteter för alla ungdomar från 
Västervik som tar hand om gäster och givetvis gästande ungdomar från våra grannländer. 

Preliminärt program för fritiden: 
Torsdagen den 6 oktober  
Kl. 16.00 – 19.00  
• Stadsguidning med efterföljande middag 

Fredag den 7 oktober  
Kl.17.00 – 22.00  
• Träff med Västerviks kommuns ungdomsråd. 
• Gemensamma aktiviteter och middag på Mejeriet UNG 

 
Lördag den 8 oktober 
Samling kl.10.00, hemresa ca.15.00 
• Utflykt till Hasselö 

Vid frågor och kontakta: 
Övergripande frågor om arrangemanget:  
Linda Lindström, rektor Ellen Key-skolan 0490-25 44 42, linda.lindstrom@vastervik.se 
Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef, Västerviks gymnasium, 0490-25 42 79, 
jorgen.jonsson@vastervik.se 
Sofie Westerlund, kommunsekreterare, 0490-25 40 39, sofie.westerlund@vastervik.se 
 
Frågor om fritidsaktiviteter:  
Mårten Öhrling, verksamhetschef för fritidsgårdarna och Mejeriet, 0490-25 40 49, 
marten.ohrling@vastervik.se  

Intresseanmälan 
Skriv gärna intressen och motivering till varför du och din familj vill ta emot en tjej eller 
kille i samma ålder som du själv. Fyll i intresseanmälan nedan eller direkt i ett mejl till 
barn.utbildning@vastervik.se. Sista anmälan: 31 augusti 2022.  
 
Namn på elev:  
Klass: 
Adress: 
E-postadress till ungdom och förälder: 
Mobilnummer till ungdom och förälder: 
Intressen (sport, musik, aktiviteter etc.): 
Motivering: 
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Godkännande från elev och förälder 
I samband med intresseanmälan godkänner du som elev och förälder i familjen att 
värdskapet innebär följande ansvar: 
• Familjens ungdom och vuxen i värdfamilj finns hemma vid avtalad tid när 

gästande eleven kommer till Västervik. 
• Min familj förbinder oss ge husrum till eleven från vår nordiska vänort. Det innebär 

att en vuxen ska se till att det finns sängkläder, frukost och lunch/middag vid de 
tillfällen som programmet inte innehåller mat till gästerna och eleverna från 
Västervik som är med på aktiviteterna som sker 5-9 oktober 2022.  

• Min familj ansvarar för transport till och från skola och aktiviteter med att 
erbjuda cykel eller skjuts för gästen. Familjens ungdom har sällskap med gästen. 
Om transport inte är möjligt kontaktar vi Västerviks kommun minst två veckor i 
förväg om vi behöver låna en cykel till den gästande eleven under dessa dagar.  

• Vi känner till att Västerviks kommun står för kostnaderna i samband med 
aktiviteterna och att vi som värdfamilj bjuder på maten för de tillfällen som 
värdfamiljen ansvarar för.  

• Meddelar kulturenheten i förväg om den egna ungdomen eller gästen uteblir 
från någon aktivitet.  

Information om personuppgiftsbehandling 
För att hantera intresseanmälan behöver vi behandla personuppgifter. De 
personuppgifter som hanteras är de som fylls i på denna intresseanmälan. Syftet med 
behandlingen är att kunna administrera värdfamiljskapet.  
 
Personuppgifterna delas med Föreningen Norden och den gästande eleven och dennes 
familj, kan även bli aktuellt att Föreningen Norden och hemkommunen i vänorten får ta 
del av uppgifterna för sin planering och kommunikation med deltagarna. 
Personuppgifterna kommer inte att överföras till ett land utanför EU. Den lagliga grunden 
för personuppgiftsbehandlingen är för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 
Uppgifterna kommer att sparas så länge det behövs för att administrera värdfamiljskapet 
och därefter raderas. 
 
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsen, då 
båda förvaltningarna kommer att administrera personuppgifterna inför elevutbytet och 
aktiviteter för dagarna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Du kan även begära att ta tillbaka ett 
tidigare lämnat samtycke. Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt 
kontaktuppgifter nedan. Via dessa kontaktuppgifter når du även vårt dataskyddsombud. 
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Stort tack för intresse!  
 
 
Västerviks kommun   Föreningen Norden 
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