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Allmenne bestemmelser
Allmenne bestemmelser (“Allmenne
bestemmelser”), sammen med Rules and
Regulations, er gyldig som en avtale mellom deg
som “Søker” eller “Student” og oss, EF Educational
Foundation for Foreign Study Ltd (“EF”)
Hvem kan søke?
For å få tilbud om plass på EF High School Exchange
Year Program (herunder “programmet”), må
han/hun som søker (herunder “søkeren”) studere
på heltid det siste halvåret før avreise. Søkeren må
også ha minimum 3 i alle fag fra hele
ungdomskolen og opprettholde dette på VGS for å
søke.
I tillegg til karakterkravene, vil det være ulike
kriterier i forhold til språk og helse/vaksinasjon til
de ulike vertslandene. I noen land vil de studenter
som røyker og/eller ikke kan/vil bo med husdyr
innendørs, ikke kunne få opptak på programmet.
Evaluering og en endelig avgjørelse om en student
kan bli akseptert, skal gjøres av en ansatt i EF High
School Exchange Year, men programansvarlig i
vertslandet kan også bestemme og trekke en
student fra programmet (etter evaluering) dersom
det viser seg i løpet av søknadsprosessen at
helseproblemer eller karakternivå vil gjøre det
utfordrende for studenten å fullføre et
utvekslingsår i henhold til vertslandets lover og
regler.
EF reserverer seg retten til å avslutte søkerens
deltagelse på programmet frem til og under
oppholdet i utlandet, dersom søkeren ikke møter
EFs krav som står skrevet under Allmenne
bestemmelser og Rules and Regulations. Disse
finner søkeren på sin personlige nettside The HUB.
Når søkeren har fullført søknadsprosessen etter
tilbud om plass, og oppfyller kriteriene for
godkjenning, vil søker videre refereres til som
deltaker.
Programavgifter
Alle programavgifter er basert på flyavgifter (inkl.
skatter og avgifter), forventede utgifter i
vertslandet* og valutakurser per 31. august 2020.
Skulle noen av disse endres, kan EF forbeholde seg
retten til å endre opprinnelige programavgifter
uten at det vil være grunn til å kansellere en
students søknad fra programmet. Detaljene som
angår innholdet i programmet er tydelig beskrevet i
EF High School Exchange Year brosjyren og på
websiden. Deltakeren akspeterer at majoriteten av
EFs programkostnader påløper før deltakerens
avreise.
* Skolepenger som følge av at Storbritannia
forlater EU er ikke inkludert i programavgiften. Et
maksimalt beløp på GBP 5500 kan legges til hvis fri
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skolegang for europeiske studenter er begrenset
som et resultat av dette. Søkeren vil trenge
studentvisum til Storbritannia. Alle kostnader
forbundet med visum til Storbritannia betales av
søkeren.
Betalingsplan
Du betaler programavgiften i delbetalinger med
følgende forfallsdatoer:
Avreise januar 2022
Delbetalinger Forfall

Beløp

1. delbetaling Senest 14 dager
etter tilbud om plass
og kontrakt er
signert
2. delbetaling 15. april 2021
3. delbetaling 15. juni 2021
4. delbetaling 15. august 2021
5. delbetaling 15. oktober 2021

kr. 10.430,- pluss
Påmeldingsavgift
og avbestillingsforsikring
25%
25%
25%
Resterende
Beløp

Avreise august 2022
Delbetalinger Forfall

Beløp

1. delbetaling Senest 14 dager
etter tilbud om plass
og kontrakt er
signert
2. delbetaling 15. november 2021
3. delbetaling 15. februar 2022
4. delbetaling 15. april 2022
5. delbetaling 15. juni 2022

kr. 10.430,- pluss
Påmeldingsavgift
og avbestillingsforsikring
25%
25%
25%
Resterende
Beløp

Avreise januar 2023
Delbetalinger Forfall

Beløp

1. delbetaling Senest 14 dager
etter tilbud om plass
og kontrakt er
signert
2. delbetaling 15. april 2022
3. delbetaling 15. juni 2022
4. delbetaling 15. august 2022
5. delbetaling 15. oktober 2022

kr. 10.430,- pluss
Påmeldingsavgift
og avbestillingsforsikring
25%
25%
25%
Resterende
Beløp

Delbetalinger som har forfalt, betales fortløpende
etter innbetalt depositum.
Beregnet avreisetidspunkt
Vertslandet

Vinter
2022

Sommer
2022

1 januar
2022

15 august
2022
15 august
2022
15 juli
2022

Storbritannia
Irland
USA

Vinter
2023

1 januar
2023
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Vennligst merk at datoene ovenfor kun er
veiledende og vil ikke være de kontraktsmessige
avreisedatoene. Disse kan forandres senere,
avhengig av eksakt skolestart. Mer informasjon om
dette får du av EF etter påmelding og når du får
tildelt vertsfamilie og skoleplass.
NB! Skolestart i USA kan variere fra 15. juli til 10.
september. Avreise til Storbritannia og Irland skjer
stort sett i midten/slutten av august.
Vinteravganger kan variere fra 15. desember til 15.
januar.
Velkomstdager
Velkomstdager i vertslandet «Velkomstdager» (for
studenter som skal til Irland kan velkomstdagene
holdes i Storbritannia) er inkludert for alle som
reiser på et utvekslingsår med EF High School
Exchange Year i løpet av sommeren (se i EF High
School Exchange Year sin brosjyre for mer
informasjon). Deltakelsen på velkomstdagene kan
avhenge av om studenten har en vertsfamilie 30
dager før avreise. Skulle en student pga dette ikke
kunne delta på velkomstdagene vil det ikke være
grunnlag for å kansellere eller motta refusjon. Alt
av forberedelsesmateriale vil bli gitt til studenten i
hjemlandet før avreise.
Programavgiften inkluderer ikke
Obligatoriske utgifter
a) Påmeldingsavgift
Påmeldingsavgift er en ikke refunderbar avgift på
NOK 2295 (USA, Storbritannia, Irland) som må
betales sammen med første delbetaling innen 14
dager etter aksept på programmet.
b) Reise- og helseforsikringsdekning
Det er obligatorisk for en deltaker å ha en
omfattende reise- og sykeforsikringsdekning for å
kunne delta på programmet. Dette er grunnen til at
den totale kostnaden automatisk inkluderer en
skreddersydd gruppeforsikringsdekning med
forsikringstilbyderen Erika Insurance Ltd. (eller med
et alternativt forsikringsselskap som definert i
gjeldende forsikringsvilkår) der EF Educational
Foundation for Foreign Study Ltd. er
forsikringstaker. Reiseforsikringsdekning er
garantert å dekke minimumsforsikringskravene for
hvert destinasjonsland. Fullstendige vilkår finner
dere på www.erikainsurance.com.
Skulle deltakeren ikke ønske å benytte seg av
forsikringsdekningen som allerede er inkludert på
fakturaen, skal deltakeren fremlegge bevis på
tilstrekkelig forsikringsdekning til EF ved å fullføre
den offisielle «EF High School Exchange Proof of
Insurance Form» og levere skjemaet til EF før 1.
Juni 2022 for sommeravganger, 1. november 2021
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for vinteravgang 2022 og 1. november 2022 for
vinteravgang 2023. Beløpet som tilsvarer
forsikringsdekningen vil bli fjernet fra det totale
beløpet. For deltakere med Erika Insurance Ltd.
reiseforsikringsdekning, er det ikke nødvendig med
ytterligere dokumentasjon eller bevis på
forsikringsdekning.
Forsikringsdekningen kan ikke knyttes til
deltakerens foreldre sin arbeidsforsikring og må
være en supplerende reise og
sykeforsikringsdekning. EF forbeholder seg retten
til å avvise forsikringdekningen som ikke oppfyller
minimumskravene. EF vil ikke godta noen form for
forsikringsskjema etter ovennevnte tidsfrist.
Inntil et annet forsikringbevis er fremlagt for oss, vil
Erika Insurance Ltd. reiseforsikringsdekning
automatisk forbli på deltakerens konto. For en
deltaker som ikke har sendt inn bevis på
forsikringsskjema før den angitte fristen ovenfor, er
Erika Insurance Ltd. reiseforsikringsdekning fortsatt
obligatorisk, og betalingen må foretas sammen
med sluttfakturaen.
Hvis deltakeren er berettiget til å kjøre i
vertslandet, er han/hun ansvarlig for å skaffe seg
ytterligere, obligatorisk bilforsikring når han/hun
bor i vertslandet.
c) Visumsøknad og avgifter
Se avsnittet om “Reise/logistikk” for mer
informasjon.
d) Personlige utgifter og lommepenger
Personlige utgifter inkluderer, men er ikke
begrenset til; Eventuelle kostnader ved insjekking
av bagasje til sluttdestinasjon i vertslandet, EFs
valgfrie Discovery Tours, eller andre tilbud om
reiser/utflukter fra skole, vertsfamilie eller andre
organisasjoner i løpet av utvekslingsåret, eventuell
reise til/fra Oslo/Gardermoen i forbindelse med
avreise/ankomst, reiseforsikringsdekning,
bilforsikring, lommepenger, transport til og fra
skolen, skolelunsjer, skolebøker til ikkeobligatoriske fag, klubbavgifter, toalettartikler,
klær, skoleuniform, telefon, legeattest,
vaksinasjoner, eventuell endring av returbillett,
visumavgift og visumkostnader. Alle disse utgiftene
er det deltakeren som må stå for.
Valgfrie utgifter
e) EF International High School Camp
(valgfritt)
Deltakeren kan velge å delta på forberedelsescamp
i vertslandet i 10-13 dager før programstart. (Se EF
High School Exchange Year brosjyren for mer
informasjon.) Et minimum av antall deltakere
kreves for hver camp. EF forbeholder seg retten til
å forandre datoene/varigheten av campen. Slike
endringer utgjør ikke grunnlag for en deltaker til å
kansellere sin deltakelse på programmet.
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Dersom studenten ikke har fått en
vertsfamilieplassering innen 30 dager før
campstart, forbeholder EF seg retten til å refundere
campavgiften. Om dette skulle skje, er det ikke
grunn til at studenten skal kansellere sin deltagelse
på programmet.
Dersom en student som har fått bekreftet en
plassering av EF (permanent eller velkomstfamilie)
kansellerer sin deltakelse på campen i vertslandet
på eller etter 15.mai 2022, reserverer EF seg retten
til å innkreve hele campavgiften. En slik endring er
ikke å anse som gyldig grunn for studenten til å
kansellere sin deltagelse på programmet.
f) Region/statsvalg (valgfritt)
Dersom deltakeren ønsker plassering i et bestemt
område i vertslandet, kan deltakeren betale ekstra
for et stats- eller regionsvalg som EF tilbyr. Avgiften
for dette kommer i tillegg og betales sammen med
første delbetaling. Vennligst merk at EF ikke kan
garantere en plassering i ønsket region/stat.
Dersom EF ikke kan finne en passende vertsfamilie i
ønsket region/stat, vil avgiften bli refundert i sin
helhet. Skulle dette skje, er det ikke grunnlag for å
kansellere sin deltakelse på programmet. For mer
informasjon om regions- og statsvalg, detaljer og
priser, kontakt EF- kontoret eller les mer i EF High
School Exchange Year sin brosjyre og på våre
hjemmesider.
g) Avbestillingsbeskyttelse i tilfelle sykdom
(valgfritt)
EF tilbyr en frivillig avbestillingsbeskyttelse som
beskytter deltakeren dersom han/hun må trekke
seg fra programmet før oppsatt avreise på grunn av
sykdom, alvorlig skade eller dødsfall, enten på
deltakeren selv eller nærmeste familie (deltakerens
foreldre eller søsken). Avbestillingsbeskyttelsen
koster NOK 2750 og gjelder kun dersom den er
innbetalt sammen med første delbetaling av
programavgiften.
Dersom deltakeren har kjøpt
avbestillingsbeskyttelsen og må avbestille sin
deltakelse på programmet før avreise på grunn av
sykdom, alvorlig skade eller dødsfall, må
legeerklæring/offentlig dokumentasjon fremlegges
uoppfordret i tillegg til en skriftlig avmelding fra
studentens foresatte. Dette vil sikre tilbakebetaling
av hele programavgiften, med unntak av
avbestillingsbeskyttelsen og påmeldingsavgiften.
Vennligst legg merke til at avbestillingsbeskyttelsen
kun gjelder før avreise. Reiseforsikriingsdekningen
beskytter etter avreise.

4. å endre reisearrangementet og avtalte
avreisedatoer på programmet.
Avbestilling/kansellering
Dersom deltakeren velger å avlyse eller kansellere
sin deltakelse, forbeholder EF seg retten til å
beholde følgende betalinger etter gjeldende
betingelser:
Vinter 2022
Dersom studenten
trekker seg fra
programmet før 15.
april 2021

1. delbetaling 10,430 kr,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
15.april 2021 og 14.
juni 2021

25% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
15. juni 2022 og 14.
august 2022

50% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
15. august 2022 og 14.
oktober 2022

75% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet etter 15.
oktober 2022

100% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr. og eventuell
avgift for regionstatsønske og camp.

Sommer 2022
Dersom studenten
trekker seg fra
programmet før 1.
september 2021.

Påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
1. september 2021 og
14. november 2021

1. delbetaling 10,430 kr,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

Endringer i programmet
EF reserverer seg rettigheten til;

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
15.november 2021 og
14.februar 2022

25% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

1. å bestemme transporten, ruten og avreisetider
for alle program;
2. å gjøre endringer på plassering i destinasjon hvis
det blir nødvendig;

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
15. februar 2022 og
14. april 2022

50% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.
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Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
15. april 2022 og 14.
juni 2022

75% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

blir kansellert etter avreise, vil EF beholde hele
beløpet som deltakeren har betalt. Det er etter EFs
eget skjønn å avgjøre om en avbestilling på grunn
av epidemisituasjonen er nødvendig.

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet etter 15.
juni 2022

100% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr. og eventuell
avgift for regionstatsønske og camp.

Deltageren erkjenner og bekrefter at EF ikke
refunderer innbetalte beløp ved følgende forhold:

Vinter 2023
Dersom studenten
trekker seg fra
programmet før 15.
april 2021

1. delbetaling 10,430 kr,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
15.april 2022 og 14.
juni 2022

25% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
15. juni 2022 og 14.
august 2022

50% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet mellom
15. august 2022 og 14.
oktober 2022

75% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr.

Dersom studenten
trekker seg fra
programmet etter 15.
oktober 2022

100% av programprisen,
påmeldingsavgift 2295
kr og
avbestillingsforsikring
2750 kr. og eventuell
avgift for regionstatsønske og camp.

Dersom studenten trekker seg fra programmet
etter ankomst til vertslandet, vil det ikke skje
noen tilbakebetaling. Eventuelle merkostnader i
forbindelse med en tidligere hjemreise fra
vertslandet må utvekslingsstudenten selv stå for.
Skriftlig avbestilling må være mottatt av EF innen
fristene ovenfor. Den datoen EF mottar
avbestillingen anses som dato for avbestilling.
Ethvert beløp som er igjen etter at EF har holdt
tilbake relevant beløp, vil bli tilbakebetalt til
deltakeren.
Hvis EF kansellerer programmet før avreise på
grunn av den pågående epedemien, vil EF
tilbakebetale hele det innbetalte beløpet minus et
administrasjonsgebyr på kr 5000. Hvis programmet

Tlf. 22 94 12 20

1. Dersom deltakeren bryter noen av vilkårene eller
betingelsene i sin kontrakt, de allmenne
bestemmelsene, regler og bestemmelser (eget
skriv) fastsatt av EF eller et lands til enhver tid
gjeldende lover (herunder både Norge og
vertslandet)
2. Dersom deltakeren ikke anskaffer visum før
planlagt avreisedato.
3. Dersom deltakeren avbestiller eller kansellerer
for forutsatte eller uforutsatte omstendigheter
(med unntak av gjeldende vilkår for EFs
avbestillingsbeskyttelse i tilfelle sykdom)
4. Hvis det forekommer endringer som nevnt under
"Endringer i programmet"
5. Dersom deltakeren holder tilbake eller ikke
informerer om nåværende eller kjente medisinske
og/eller mentale helserelaterte problemer i
studentsøknaden (på The HUB under “Student
Health Summary”)
EF vil uten unntak ikke refundere noen beløp
dersom man returnerer tidlig fra sitt utvekslingsår,
uavhengig av grunnen for hjemmereise. Alle
kostnader i forbindelse med tidligere hjemreise må
dekkes utelukkende av deltakeren og hans/hennes
foresatte.
Dersom en deltager blir sendt hjem tidligere fra
programmet, blir de fullt og helt diskvalifisert fra EF
High School Exchange Year sitt utvekslingsprogram
og kan ikke reise til et annet vertsland.
Reise/logistikk
Hvert land har sine egne bestemmelser når det
gjelder visum. EF vil gi deg den informasjonen du
trenger og legge til rette for dette, men du må selv
søke om og betale for ditt visum. EF gir deg beskjed
når vi sammen starter visumprosessen til ditt land.
Deltakeren må ha et pass utstedt fra Norge som er
gyldig i minst seks måneder etter at utvekslingsåret
er avsluttet. En kopi av passet må leveres til EF sitt
kontor innen 15. oktober 2021 for vinteravgang
2022, 1. februar 2022 for sommeravgang 2022, og
15. oktober 2022 for vinteravgang 2023.
Deltakeren oppfordres også til å ha riktig kopi av
verdifulle dokumenter, pass, visum, reiseforsikring,
bestemmelser, personlig kontaktinformasjon,
kredittkortnumre, fødselsattest o.l. EF påtar seg
ikke ansvar ved tap eller tyveri av dette i løpet av
programmet.
Hvis studenten mister sitt pass før, under eller etter
utvekslingsåret, er han/hun selv ansvarlig for alle
kostnader, gebyrer, bøter og andre utgifter som
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påløper som følge av et slik tap. Det vil også gjelde
utgifter i forbindelse med utstedelse av et nytt pass
eller nødpass, som fly, reise, måltider, opphold
samt eventuelle avgifter som påløper EF ved et
slikt tap.
EF er heller ikke ansvarlig ved tap av bagasje før,
under eller etter reise, og vi henviser til de enhver
tid gjeldende tariffer og regler ved flyselskapene
samt ditt forsikringsselskap.
Deltageren må være inneforstått med at
flyselskapet er ansvarlig for tap eller ødeleggelse av
bagasje eller eiendeler, død eller skade på person,
og at de har begrensninger i henhold til sine tariffer
eller Montreal konvensjonen, eller begge deler.
Programavgiften inkluderer tur-retur vertslandet
fra Oslo, Gardermoen og en begrenset og
standardisert vekt for innsjekket bagasje. Ekstra
kolli eller overvekt må betales av studenten selv
ved avreise. Ekstra kostnader for innsjekket bagasje
på innenlandsflyvninger i vertslandet kan
forekomme og må betales av studenten selv.
Helsebestemmelser
Det kreves at alle deltakere gjennomfører en full
helsejekk (hos fastlege) og at man fyller ut et
internasjonalt helseskjema (Certificate of Health)
som signeres og stemples av en autorisert lege i
Norge og returneres til EF. Informasjon om og
forklaring til dette skjema vil bli gitt etter at man
har blitt tilbudt en plass på programmet.
Helseskjemaet må vurderes og godkjennes av EF
før en studieplass er garantert.
EF forbeholder seg retten til å trekke tilbake
tilbudet og kansellere avtalen med studenten og
dens foresatte dersom opplysninger i helseskjema
vil skape problemer for gjennomføringen av
utvekslingsåret. Det vil også gjelde dersom
studenten blir syk i løpet av utvekslingsåret, hvor
EF er ansvarlig for å ta en avgjørelse hvorvidt
studenten er egnet til å fortsette deltakelsen på
programmet. Enkelte steder må studenten være
villig til og ha mulighet til å bo i en familie med
husdyr. Studenten er også nødt til å ta alle
gjeldende vaksinasjoner som kreves ifølge skoler,
enkelte stater og vertslandet. Informasjon om
hvilke vaksinasjoner som kreves vil bli gitt til
studenten av EF, men studenten har selv ansvar for
at disse er tatt før avreise.
Enhver utelatelse eller feilinformasjon om
studentens medisinske eller psykologiske historie
vil påvirke aksept eller fortsatt deltakelse på
utvekslingsåret. Studenten er også pliktig til å
informere EF øyeblikkelig om forandringer i hans
eller hennes medisinske eller mentale tilstand etter
at EF har mottatt helseskjema og EF mottok den
signerte kontrakten. Utelatelse av slik informasjon
vil påvirke studentens fortsatte deltakelse på
utvekslingsprogrammet.
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Deltakeren må også følge landspesifikke regler og
forskrifter for eventuell ekstra landsspesifikasjon
og/eller helsemessige forskrifter.
Lover og regler
For å beskytte deltakeren og for å sikre en vellykket
utvekslingsopplevelse, har EF og
programadministrasjonen i vertslandet visse regler
for programmet som deltakeren må forholde seg
til. Disse reglene (Rules and Regulations) er en del
av Allmenne Bestemmelser. The Rules and
Regulations kan også lastes ned fra The HUB. The
Rules and Regulations må signeres og sendes til EF
som en del av påmeldingsprosessen.
Deltakeren godtar å overholde reglene, forskriftene
og instruksene fra IEC (International Exchange
Coordinator) og/eller EF personell under
programmet. Deltakeren er også pålagt å
overholde alle føderale, lokale og statlige lover i de
respektive vertslandene. Ved ethvert brudd på
disse reglene forbeholder EF og
programadministrasjonen seg retten til etter eget
skjønn å terminere deltakerens deltakelse på
programmet og til deltakerens egen bekostning.
Disse allmenne bestemmelser styres og tolkes i
samsvar med den norske lov uten hensyn til
konflikter eller tvister som oppstår. Skulle det
oppstå tvister i forbindelse med disse allmenne
bestemmelsene eller programmet så skal disse
avgjøres eksklusivt ifølge norsk rett.
Studiegivende poeng
EF High School Exchange Year er ikke en godkjent
norsk videregående skole og kan derfor ikke gi
studiegivende poeng for skoleåret i utlandet eller
validere eventuelle slutteksamener. EF tar ikke
ansvar for å anskaffe, be om eller utlevere
karakterutskrifter på vegne av studenten.
The HUB
Alle EF studenter vil automatisk få tildelt sin egen
webside på vår The HUB. All kommunikasjon, bilder
og annen media som lastes opp eller deles i
forumet på The HUB vil anses som privat, og EF vil
ikke ta ansvar for denne typen kommunikasjon.
Foreldre/foresatte vil bli bedt om å akseptere
studentens bruk av The HUB.
Kontrakt/avslutning
Ingen garantier, vilkår eller betingelser gjelder for
utvekslingsåret dersom ikke annet er skrevet i
allmenne bestemmelser, regler og forskrifter (Rules
& Regulations) eller i avtalen.
EF påbegynner arbeidet og leverer løpende
tjenester umiddelbart etter signering av kontrakt,
men selve utvekslingsprogrammet anses å starte
ved avreisedato og avsluttes når studenten er
tilbake på norsk jord. Dersom man utvider eller
fortsetter sitt opphold etter avtalte hjemreisedato,
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anses programmet avsluttet når studenten forlater
vertsfamilien eller senest 14 dager etter skoleslutt.
EF forbeholder seg retten til å avslutte kontrakten
med øyeblikkelig virkning, ved å gi studenten en
skriftlig melding i de tilfelle handlinger eller
avgjørelser fra vertslandets regjering og/eller
myndigheter, inkludert men ikke begrenset til,
lover som trer i kraft etter datoen for kontrakten
ble inngått, som vesentlig påvirker EF sin
operasjon, rettigheter og/eller interesser.
Gjeldende lover
EF Education First AS promoterer programmet i
Norge. Programmet arrangeres av EF Educational
Foundation for Foreign Study Ltd i Zurich, (Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, Switzerland).
Programmet i USA er administrert av EF
Educational Foundation for Foreign Study, en
«Massachusetts not for profit Corporation» som er
dedikert til interkulturell forståelse gjennom
studentutveksling, og under regler og
bestemmelser av amerikanske myndigheter
(Department of State).
De Allmenne Bestemmelsene skal styres av og
tolkes i samsvar med norske lover, og enhver tvist
som oppstår i forbindelse med Allmenne
Bestemmelser eller programmet, skal avgjøres av
de ordinære domstolene i Norge. Som verneting
vedtas Oslo Tingrett. Programmer administrert i
USA av EF Educational Foundtion for Foreign Study,
en MA non-profit, gir deltagere herved fra seg
retten til å prøve tvister i USA og må også bringe
disse foran en norsk domstol.
Amerikansk frigjøring av ansvar
Klausulen om frigjøring av ansvar gjelder kun for
krav som en deltaker kan ha i henhold til amerikansk
lovgivning i en hvilken som helst amerikansk føderal
domstol eller jurisdiksjon. For å unngå tvil, vil ikke
alle rettigheter som en deltaker kan ha i henhold til
norsk lov, ikke være begrenset av følgende klausul
om frigjøring av ansvar.
Jeg (eller foresatt hvis deltager er minderårig etter
gjeldende lov) samtykker i å frigjøre partene fra alle
krav som angår deltakernes deltakelse i
programmet. De "frigjorte parter", som brukt her
holder ikke EF Educational Foundation For Foreign
Study, Ltd, EF Educational Foundation For Foreign
Study samt deres agenter, overordnede enheter,
datterselskaper, offiserer, direktører, aksjonærer,
agenter, ansatte og frivillige (mer spesifikt IEC områderepresentanter) sammenfattet som
«Involverte Parter» ansvarlige og vil ikke gå til sak
mot Involverte Parter i organisasjonen.
Jeg er også enig i ikke å saksøke de frigjorte
partene for alle krav som gjelder deltakernes
deltakelse i programmet.
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Ovennevnte inkluderer, men er ikke begrenset til,
krav om uaktsomhet, brudd på uttrykkelige eller
underforståtte garantier, urettmessig død eller noe
lovpålagt krav annet enn fra forsettlige eller
hensynsløse handlinger fra slike parter.
Videre, erkjenner og fraskriver jeg alle rettigheter
til Involverte Parters diskresjon til å kontakte
deltagerens foreldre/foresatte eller annen
nødkontakt dersom en uventet situasjon skulle
oppstå enten gjeldende helse eller annet i lovens
fulle grad. Jeg forstår at dette dokumentet gjelder
og binder meg og mitt mindreårige barn, samt
mine personlige representanter, arvtakere,
arvinger og familie.
Force majeure
EF og programadministrasjonen kan ikke holdes
ansvarlige for noe som ligger utenfor EFs kontroll,
uavhengig av hva som skjer ved avreise- eller
destinasjons slik som, men ikke begrenset til,
epidemi, vesentlig politisk og sosial uro, krig,
terrorangrep, naturkatastrofer, streik,
regjeringstiltak, forhandlinger eller unnlatelser av
personer eller firma som EF ikke har kontroll over,
inkludert men ikke begrenset til buss-selskaper,
flyselskaper, tog, rederier, hoteller og
turoperatører.
Klager
Hvis et problem skulle oppstå i løpet av
utvekslingsåret, bør studenten kontakte en EF
representant umiddelbart slik at vi kan løse
eventuelle utfordringer. Under utvekslingsåret skal
studenten først kontakte sin områderepresentant
som man blir tildelt før man reiser til sin
vertsfamilie. Eventuelle klager etter avsluttet
utvekslingsår må sendes skriftlig til EF innen en
måned etter at studenten har kommet hjem.
Søknadsfrister for 2022
Vi behandler søknadene i den rekkefølgen de
kommer inn. De som søker tidlig har derfor størst
sjanse til å bli akseptert. Følgende datoer er siste
søknadsfrist for respektive inntak for
sommeravgang 2022:
1. inntak
2. inntak
3. inntak
4. inntak
5. inntak
6. inntak

1.januar 2021
15.april 2021
15.september 2021
15.november. 2021
15.januar 2022
15. mars 2022

Vi vil akseptere søknader til hvert inntak forutsatt
at det er ledige plasser igjen.
Stipend fra Lånekassen
EF High School Exchange Year er en godkjent
utvekslingsorganisasjon av DIKU (Direktoratet for
Internasjonalisering og Kvalitetsutvikling i høyere
Utdanning) og også dermed Statens Lånekasse. For
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å ha muligheten til å søke om stipend må du bli
akseptert på programmet og ha en bekreftelse fra
din videregående skole. Lånekassen deler ut
stipend til studenter som utveksler i VG2 (andre
året på videregående). Du er selv ansvarlig for å
skaffe en bekreftelse fra din skole og i samarbeid
med rådgiver/avdelingsleder finne ut av hvilke fag
du bør ta i utlandet for å få lov til å søke opptak
direkte i 3.klasse når du kommer hjem. Dersom du
får utvekslingsåret ditt forhåndsgodkjent kan du
søke om bortebo- og reisestipend på minimum
50.000 kr hos Lånekassen. Lånekassen åpner for
søknader fra studenter våren før skolestart. Se
www.lanekassen.no for mer informasjon og
søknadsfrister. Stipendet utbetales etter skolestart
2022.
Allmenne bestemmelser, inkludert regler og
forskrifter for programmet (Rules & Regulations)
erstatter ethvert annet skriftlig materiale i forhold
til programmet, enten det finnes i brosjyrer,
nettsteder eller andre kilder. I tilfelle de Allmenne
bestemmelsene eller andre dokumenter det er
referert til her, er i strid med tidligere versjoner av
slike dokumenter, gjelder disse Allmenne
bestemmelsene, herunder regler og forskrifter for
programmet. Ingen endringer i Allmenne
bestemmelser vil være gyldig med mindre
endringene er skriftlig og signert av en autorisert
representant for EF. Dersom noen deler av de
Allmenne bestemmelsene er funnet å være
ugyldige eller ikke kan håndheves av noen domstol,
skal gyldigheten av de resterende delene av de
Allmenne bestemmelsene ikke utføres og skal forbli
i full kraft og virkning.
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