Drottningborg – Lincoln Lutheran
Utvekslingsprogram 2018-2019
1) GENERELL INFO:
Drottningborg ønsker å følge opp intensjonene til Statens Utdanningskontor i ”Plan for
internasjonalisering av videregående skole og fagopplæring i arbeidslivet”. Vi vil derfor tilby
våre elever muligheten til å ta Vg2 i USA, og har tilrettelagt et program med Lincoln Lutheran
High School. Fagene ved Lincoln vil tilsvare fagene på Drottningborg så langt det lar seg
gjøre, og vil bli overflyttet vitnemålet for Drottningborg. Det er kun antall undervisningstimer
som blir overført, karakterene blir ikke overført.
Ved valg av samarbeidsskole har vi lagt vekt på å finne en skole med:
- Det samme evangeliske grunnlaget som Drottningborg
- Et fagtilbud som tilsvarer det vi har på Drottningborg
- Lokalisering i et trygt og trivelig område.
OM BYEN: Lincoln er hovedstaden i delstaten Nebraska. Nebraska ligger i midtvesten, og
har jordbruk som en av de største næringene. I Lincoln bor det ca. 300 000 innbyggere, og
rundt 30 000 av disse er studenter. Byen bærer preg av at det bor mange unge der, men har
likevel meget lav kriminalitet i forhold til andre byer det er naturlig å sammenligne med.

Lincoln Lutheran High School er med sine 205 elever en relativt liten privatskole, men kan
tilby en rekke fag til sine elever. I tillegg kan skolen tilby mange forskjellige aktiviteter
utenom skoletid, for eksempel sport, musikk, drama.
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INNKVARTERING: Elevene vil bli innkvartert i private hjem, og vertsfamiliene vil derfor
stille betingelser for hva elevene kan gjøre og ikke gjøre. Eleven vil bli betraktet som et
medlem av familien, og må innrette seg etter det. Dette vil være en sikkerhet for eleven i en på
mange måter fremmed kultur.
ORDEN OG ADFERD: Regler for oppførsel og disiplin er noe strengere på Lincoln
Lutheran enn hva de er på Drottningborg. Skolen har også klare og til dels strenge
disiplinærforføyninger. Elever som reiser til Lincoln Lutheran må derfor være modne og
ansvarsbevisste, og kunne innrette seg etter regler og rutiner selv om de er annerledes og kan
oppfattes som strenge.
UNDERVISNING: Alle fag ved Lincoln har 5 timer undervisning per uke. Skoledagen
starter kl. 0805 og varer til kl. 1525. Friminuttene er på tre minutter og det er 8 timer
undervisning hver dag (dette kan variere avhengig av antall fag man har.)
HVORDAN SØKE: På Fronter – «05VG2 i utlandet – søknadspapirer som må være klare til
01.12» så finner du tre skjema som må fylles ut. Det er ett søknadsskjema, et
evalueringsskjema som må fylles ut av en lærer på Drottningborg og til slutt et skjema som
foreldre/foresatte må fylle ut. Disse tre skjemaene må leveres til Frode Nilsen innen 1.
desember. Det koster ingenting å søke.
HVORDAN SKJER INNTAKET: Når søknadene er levert 1.desember blir disse skannet og
sendt til Lincoln Lutheran for gjennomlesning. I januar kommer en representant fra Lincoln
Lutheran til Drottningborg og foretar et intervju av de som har søkt. I løpet av 14 dager etter
intervjuet er foretatt vil det bli kunngjort hvem som får plassene. I inntaksprosessen vil det bli
lagt til grunn karakterer, orden og oppførsel på skole og i internat, evaluering fra lærere,
foreldrenes uttalelse, generell modenhet og sosiale ferdigheter. Det er altså en totalvurdering
av eleven som blir lagt til grunn. For ordensskyld gjør vi oppmerksom på at det er Lincoln
Lutheran som tar inn eleven, og ikke Drottningborg.
De tre elevene som får tilbud om plass i januar får 14 dagers betenkningstid. Drottningborg vil
kontakte foreldre/foresatte for å høre om eleven fortsatt har støtte i hjemmet for å dra. Dersom
eleven svarer ja er det et bindende ja, da vi relativt raskt setter i gang med visumsøknad osv.
Drottningborg hjelper elevene igjennom alt det formelle. Dersom eleven svarer nei, vil
førstemann på venteliste få tilbud. Vi går ikke ut med informasjon rundt rangeringen på
ventelisten.
INNTAK PÅ VG3 DROTTNINGBORG:
Elever som har gjennomført og bestått Vg2 på Lincoln Lutheran er garantert plass på
Drottningborg Vg3 på lik linje med elever som har gjennomført og bestått Vg2 på
Drottningborg. Elevene må likevel søke innen fristen 1. mars slik at skolen får oppdatert
informasjon om alle som ønsker å gå Vg3 på Drottningborg.
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2) FAGLIG GJENNOMFØRING
Antall timer er i norske timer. Alle fag er 5 timer pr. uke i Lincoln

FELLESFAG (krav og anbefalinger):
Religion:
5 timer pr. uke i Lincoln. LLHS krever at elevene tar religion. Det
anbefales da faget Religion 3.
US History:

5 timer pr. uke i Lincoln. Drottningborg anbefaler dette faget.

Matte:

5 timer pr. uke i Lincoln. Drottningborg anbefaler Algebra II 4140/4141
dersom man ikke har matematikk som programfag.

Engelsk:

5 timer pr. uke i Lincoln. Drottningborg anbefaler alle elever å ta
English 2 dersom man ikke har engelsk programfag.

Fremmedspråk:

5 timer pr. uke i Lincoln. Eleven velger det fremmedspråket som LLHS
kan tilby og tar en klasse som passer til nivå I eller nivå II. For elever
som har tysk på Vg1, vil dette sannsynligvis innebære at eleven må
velge spansk I i Lincoln og få dette på vitnemålet da LLHS ikke tilbyr
tysk. Drottningborg vil ikke avkreve privatisteksamen når elevene
returnerer.

PROGRAMFAG: Her må eleven velge minst 2 fag innen for sitt programområde + ett
fag til (det kan også være innefor samme programområde, men må ikke være det).
Programområde for realfag, alle fag 5 timer pr. uke:
Matte:
Pre-Calculus 4150/4151
Kjemi:
Chemistry 8130/8131
Fysikk:
Physics 8140/8141
Biologi:
Biology 8120/8121
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, alle fag 5 timer pr. uke:
Økonomi:
Business Applications 2 6150 (ett semester)
Engelsk:
Genres of Literature eller English 4.
Sosiologi:
Sociology 7150 (ett semester) + annet
tilsvarende kurs neste semester.
VALGFRIE FAG:
Eleven står fritt til å velge fag utover fellesfag og programfag, men eleven må passe på at
hovedvekten av fagene man tar i utlandet er innenfor allmenne fag og forbereder eleven best
mulig på vg3.
Eleven må ha minimum 30 timer pr. uke. Det er kun 30 timer som blir godkjent i Norge,
selv om eleven i realiteten har hatt flere uketimer. Det er viktig at eleven sender
timeplanen til fnilsen@drottningborg.vgs.no når den er klar slik at vi kan se at han/hun
har de fagene som er nødvendige for å fortsette på vg3. Det er en forutsetning for inntak
på vg3 at eleven gjennomfører et helt år i utlandet, og at eleven har bestått skolegangen
slik at han/hun ville ha blitt flyttet opp i skolesystemet der eleven har vært på
utveksling.
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3) ØKONOMI:
2017-2018
BUDGET LINCOLN LUTHERAN, personal spending not included.
Foreign exchange rate

Tuition
Room and board (10 months)
Registration fee LLHS
Technology fee
Sports Fee (Per sport)
Sports Fee NCAA
Exchange fee LLHS
Administrative fee Drottningborg
Total

kr

8,30
USD
9 275,00
3 300,00
250,00
125,00
75,00
0,00
600,00

Grant covering R & B from Lånekassen
Grant covering 85 % of tuition from Lånekassen
Net school cost
Airfare
Music/art/athletic fee, pictures etc
Visa fee
SEVIS fee
Total cost not including personal spending

NOK
76 982,50
27 390,00
2 075,00
1 037,50
622,50
4 980,00
113 087,50
44 000,00
65 000,00
4 087,50

100,00
200,00
200,00

10 000,00
830,00
1 660,00
1 660,00
18 237,50

KOMMENTARER:
1 Dollarkursen er stadig i endring.
2 Skolepengene (tuition) er ikke endelig fastsatt.
3 Ved sykdom gjelder norske rettigheter dersom stipend fra Statens Lånekasse er
innvilget. Vi anbefaler likevel privat reiseforsikring/studentforsikring.
4 Flybilletten er budsjettert med åpen retur.
5 Reiseforsikring og lommepenger er ikke inkludert i budsjettet.
6 Stipend og lån fra Statens Lånekasse kan søkes om så snart eleven har fått studieplass
på LLHS. Eleven søker på vanlig måte men med egen skolekode for LLHS.
7 Dette budsjettet må ikke betraktes som et bindende pristilbud, men som en oppstilling
over forventede inntekter og utgifter i forbindelse med utvekslingsåret.
Med vennlig hilsen
Frode Nilsen
programansvarlig

4) Aktuelle adresser
Drottningborg videregående skole
4890 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 77 77
Fax 37 25 77 99
www.drottningborg.vgs.no

Lincoln Lutheran High School
1100 North 56th Street,
Lincoln, NE 68504
Phone 00-1-402-467-5404
Fax 00-1-402-467-5405
www.lincolnlutheran.org
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