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1. Innledning 

Class Abroad AS, referert til som “Class Abroad” og 
“Organisasjonen” heretter, er en privateid 
organisasjon registrert i Norge med 
organisasjonsnummer: 824 421 412 MVA. 

2. Organisasjonsformål 

Class Abroad eksisterer for å fremme respekt for 
kulturelt mangfold, vennskap mellom nasjoner og 
muligheter for personlig utvikling gjennom 
internasjonale utvekslingsstudier. De utvalgte 
studiene, gjennom samarbeidsskoler, gir muligheten 
for alle som deltar, å øke sin forståelse for kulturelle 
forskjeller og likheter samt utvikle en dypere 
bevissthet om felles menneskelige verdier og 
interesser. Organisasjonen, i samsvar med sin 
forpliktelse til internasjonal forståelse, diskriminerer 
ikke på grunn av rase, farge, nasjonal opprinnelse, 
religion eller kjønn i arbeid eller ved å gjøre sine valg 
og plasseringer. 

3. Samarbeidsskoler 

Organisasjonen jobber primært med nøye utvalgte 
internatskoler i forskjellige land og regioner. 
Skoleutvalget kan variere, og Class Abroad, selv om 
formålet er å hjelpe og veilede studenter gjennom 
søknadsprosessen, kan ikke garantere aksept i noen 
samarbeidsskoler. 

4. Studentberettigelse og søknadsprosessen 

Class Abroad samarbeidsskoler kan ha forskjellige 
søknadsprosesser og vilkår. Det er plikten til Class 
Abroad som en godkjent utvekslingsorganisasjon, 
sammen med den valgte skolen å vurdere 
studentens kompetanse og motivasjon til en 
utvekslingsstudie. Studenten må sammen med 
foreldrene gjennomgå og godta disse vilkårene for å 
bli akseptert i programmet. 

5. Avgifter 

Undervisningspriser, søknadsavgifter og ekstra 
kostnader kan variere avhengig av destinasjon, 
skole og programvarighet. Prisene er tilgengelig på 
organisasjonens nettsted og kan endres. 
Søknadsavgiften må betales før påmelding i en 

utveklsingsstudie, og studieavgiftene må betales i 
sin helhet før skolestart. 

6. Stipend og rabatter 

Samarbeidsskoler kan tilby stipend og rabatter. 
Class Abroad vil informere studenter og foreldre om 
disse mulighetene, bidra til å vurdere muligheten for 
å motta økonomisk støtte og gi veiledning gjennom 
hele søknadsprosessen. 

7. Studentmottak (ankomst) 

Class Abroad vil arrangere, sammen med foreldre og 
skolen, å ta imot og ønske studenten velkommen fra 
avreiselandet til flyplassen som er nærmest skolen, 
og skolen. I de fleste tilfeller oppfordres foreldrene 
til å reise med studenten for å besøke skolen og 
motta viktig informasjon, men Class Abroad og 
skolen vil sørge for å følge studentene når foreldrene 
ikke kan være med.  

8. Avbestilling (studenter) 

Hvis en student bestemmer seg for å avbryte et 
utvekslingsprogram etter aksept av tilbudet og 
betaling av depositum, må organisasjonen og 
skolen konsulteres angående refusjonspolitikk. 
Refusjonsregler for programmer som allerede er 
betalt, men kansellert av studenter etter aksept, vil 
variere for hver samarbeidsskole. Vilkårene for den 
valgte skolen må gjennomgås og aksepteres 
ettersom de er bindende. 

9. Avbestilling (skoler) 

Skolene kan når som helst bestemme seg for å 
avbryte programmene og refundere avgiftene. Class 
Abroad er ikke ansvarlig for disse uforutsette 
avbestillingene, men vil hjelpe studentene til å finne 
et alternativt utvekslingsprogram. 

10. Krav til pass, visum og vaksinasjon 

Studenten må ha et pass som er gyldig i minst seks 
måneder etter forventet returdato fra 
utvekslingsstedet. 

De fleste land krever et studentvisum for å studere 
på skole i vertslandet. Class Abroad vil hjelpe 
studenter med visumsøknaden, inkludert hjelp med 
prosessen og levering av alle nødvendige 
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dokumenter. Organisasjonen vil gi råd om eventuelle 
vaksinasjoner som kreves av et land eller skole. 

11. Forsikring 

Alle studenter på et Class Abroad-program får en 
forsikring gjennom ANSA eller skolen. 
Forsikringspriser og dekning kan variere for hver 
samarbeidsskole, og organisasjonen vil veilede 
studenter og foreldre gjennom dekningen og 
anbefale ekstra forsikringer om nødvendig. 

12. Regler og forskrifter 

Samarbeidsskoler har forskjellige regler og 
forskrifter som regulerer programmet deres og som 
studenter og foreldre må signere/akseptere. Disse 
reglene kan dekke medisinsk behandling av en 
student, skoledeltagelse, skoleprestasjoner, 
studentreiser, tyveri, lovbrudd, narkotika, alkohol, 
bilkjøring, avbestilling, farlige aktiviteter, seksuell 
trakassering, voldelig oppførsel og andre områder 
som anses som relevant. Class Abroad er ikke i noe 
tilfelle ansvarlig, økonomisk eller juridisk, for at en 
student bryter noen regler og blir sendt hjem tidlig 
fra studieoppholdet. Organisasjonen vil imidlertid 
hjelpe familien så godt det lar seg gjøre for å ta imot 
studenten hjem, og om nødvendig finne en alternativ 
utvekslingsstudie. 

13. Hjelp og oppfølging 

Class Abroad vil forbli i kontakt med 
samarbeidsskoler, studenten og foreldrene i løpet av 
hele programvarigheten. Organisasjonen vil hjelpe 
studenten og foreldrene med hensyn til eventuelle 
problemer som kan oppstå i løpet av studie. 
Organisasjonen overvåker situasjonen gjennom 
skolerapporter og kan når som helst kontaktes av 
studenten og foresatte hvis en uforutsett hendelse 
eller en nødsituasjon oppstår. 

14. Repatriering 

Class Abroad er under ingen omstendigheter 
økonomisk ansvarlig for å repatriere studenter før, 
under eller etter utvekslingsstudie. Organisasjonen 
vil imidlertid hjelpe studenter med mulige 
flyordninger, overnatting og transport for å sikre 
studentenes trygge hjemkomst. 

15. Uforutsette hendelser 

Class Abroad er under ingen omstendigheter 
økonomisk ansvarlig for uforutsette hendelser som 
kan føre til ekstra kostnader for studenten. Skolen 
og forsikringsleverandøren må konsulteres for å 
finne en passende løsning, og organisasjonen vil 
hjelpe studenten med å sikre muligheten til å 
fortsette programmet eller komme seg trygt hjem. 

16. Ansvar 

Class Abroads har ansvar for å plassere studenter 
på trygge skoleinternater eller vertsfamilier rundt om 
i verden og sørge for kontinuerlig støtte til 
studentene og foreldrene under hele 
utvekslingsopphold. Organisasjonen overvåker 
situasjonen gjennom skolerapporter, ukentlige 
samtaler og kan når som helst kontaktes av 
studenter og foreldre, direkte eller gjennom 
organisasjonens representanter hvis det oppstår en 
uforutsett hendelse eller nødsituasjon. 
Organisasjonen vil bistå med alle nødvendige 
ordninger for å garantere videreføring i programmet 
eller en trygg hjemkomst. 

17. Force Majeure 

Class Abroad kan ikke holdes ansvarlig for noe som 
ligger utenfor organisasjonens 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 Class Abroad ikke har kontroll over, 
inkludert men ikke begrenset til busselskaper, 
flyselskaper, tog, rederier, hoteller og turoperatører.  

18. Gjeldende lov 

Kontrakten skal i alle henseender utelukkende tolkes 
under og styres av lovgivningen i jurisdiksjonen for 
Class Abroads juridiske registrering (Arendal, Agder 
fylke), og hver part binder seg ugjenkallelig til den 
eksklusive jurisdiksjonen til slike domstoler i enhver 
slik sak, handling eller prosedyre. 
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Avtaleinngåelse 

Vi (studenten og deres foreldre eller foresatte) har lest, diskutert, forstått og akseptert vilkårene som er pålagt 
oss av denne avtalen. 

Vi godkenner Class Abroads formål og er enige om at vi vil overholde alle retningslinjene og prosedyrene som 
er beskrevet i samarbeidsskolens vilkår og betingelser. 

Jeg, søkeren, godtar å overholde alle de andre reglene, forskriftene og vilkårene som er gitt av Class Abroad og  
samarbeidsskolen angående programmet. Jeg vil gjøre alt for å integrere meg og bli en aktiv del av skolen og 
samfunnet rundt skolen. Jeg engasjerer meg til å delta på skolen og fullføre alt skolearbeid som er nødvendig 
etter beste evne. 
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