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Ønsker å sende enda flere unge til utlandet
KLØFTA
Sol Sigurjonsdottir
solsig@rb.no

Sissel Bigseth fra Råholt
leder den norske filialen
av My Education fra
Kløfta. Hun har
ambisjoner om å sende
ut flere romerikinger til
utlandet for å utdanne
seg.
– Det er utrolig spennende å kunne
hjelpe de unge å realisere drømmene sine om å studere i utlandet.
Jeg har selv studert utenlands, og
det ga meg utrolig mye, forteller
Sissel Bigseth, daglig leder i MyEducation Norge.
Fra hjemmekontor på Kløfta leder hun den norske avdelingen av
danskeide MyEducation, som tar
imot og sender ut utvekslingsstudenter og elever over hele verden.
Selskapet har vært aktive i Danmark i snart 20 år, og i november i
fjor ble den norske avdelingen med
Bigseth i spissen opprettet.
– Vi ser at flere og flere i Danmark ønsker å reise på utveksling,
og den samme trenden ser man i
Norge også. Derfor ville vi starte
opp også her, forteller hun.
Vil utvide til hele landet
I dag er det kun Bigseth som arbeider for MyEducation Norge, men
hun har ambisjoner om å ha områderepresentanter over hele landet
etter hvert.
– Vi ønsker at flere skal få muligheten til å komme seg til utlandet,
både gjennom vårt high schoolprogram, og gjennom Go Campus,
vårt universitetsprogram i USA
som samarbeider med nærmere
100 universiteter, forteller hun.
Selskapet sender elever fra videregående til ulike skoler over hele

SØKER FAMILIE: Bigseth leter etter en vertsfamilie til franske Nolwenn som skal flytte til Norge til
høsten.

verden, men hun forteller at det er
USA som lokker de fleste.
– Det går begge veier, vi tar også
imot utvekslingselever som ønsker
å være et år i Norge, og er hele tiden
på jakt etter nye vertsfamilier. Jeg
håper vi får mange vertsfamilier
her på Romerike, forteller hun.
Kontakt på tvers av landene
Akkurat nå arbeider Bigseth med å
finne vertsfamilie til en fransk jente på videregående som skal begynne på norsk skole til høsten.
Hun oppfordrer Romeriksfamilier til å ta kontakt for å bli vertsfamilie for jenta.
Bigseth vil avskrive myten om at
det er dyrt eller vanskelig å reise på
utveksling, og at det er vanskelig å
være vertsfamilie.
– Man skal ikke være en turistguide for eleven. Det er ikke en
gjest, men et familiemedlem. Kultur- og språkutvekslingen skjer
gjennom deltakelse i dagliglivet
med vertsfamilien og gjennom
skolen. Vertsfamiliene skal være
trygge på de og utvekslingseleven
blir fulgt opp av My Education
under hele oppholdet.

VIL SENDE FLERE PÅ UTVEKSLING: – Jeg brenner for dette, jeg vil
at ungdom skal se hvor matnyttig
det er å reise ut et år. Det er noe man
vokser utrolig på, og noe man får et
enormt kulturelt og språklig utbytte
av, forteller Sissel Bigseth som leder
MyEducation Norge. Foto: Sol Sigurjonsdottir

My Education
Danskeid selskap, datterselskap av dansk firma under samme navn.
Har operert i Danmark i nesten 20 år, og opprettet en norsk avdeling i
november i fjor.
Sissel Bigseth leder den norske avdelingen fra Kløfta, og er dermed eneste utvekslingsorganisasjon i Norge som er basert på Romerike.
My Education i Danmark sender ut over 100 studenter og elever hvert
år.

GARASJEPORTER
Gratis oppmåling og utarbeidelse
av tilbud, også på kveldstid.
Ring i dag!

Trondheimsv. 50
2040 KLØFTA
Tlf. 63 94 04 30
www.mora.no

Bjørn Eidsvåg kommer på Byfesten – kommer du?
Onsdag 12. juni kl. 21.00, hovedscenen på Torvet.

Husk Elvecruise hver
søndag kl. 13.00

ELVEKONGEN
20 år - der elvene møtes

Fra Årnes brygge. Bill: Voksen 150,-. Barn 50,Alle rettigheter. Tlf. 63 97 42 44

www.elvekongen.no

Nye briller?
Kontaktlinser?
Synstest/prøve?

1000,-

Ved kjøp av komplett
brille med progressive
glass får du
kr.
i rabatt eller solbrille med styrke på kjøpet.

PRØV OSS!

NB! Tilbudet gjelder kun ved kjøp av glass i beste kvalitet.

www.byfest.no | facebook.com/byfesten

Kampanjen varer til 15. august.

Eidsvoll tlf. 63 96 42 60 – Råholt tlf. 63 95 40 60
Følg oss på facebook Eidsvoll Optiske Synsam

