
Infomøde for 
Euroweek 

værtsfamilier



Hvad er Euroweek?

Euroweek er netværk af europæiske gymnasier, som har samarbejdet siden 
1992. Kalundborg Gymnasium har været med fra starten, siden vi modtog 
et håndskrevet brev fra et gymnasium i Tournai i Belgien i 1992 J

Euroweek startede med de oprindelige 12 EU-lande og er vokset i takt med 
EU’s udvidelse og er blevet afholdt hvert år siden, bortset fra 2020 og 
2021. 

I år deltager elever og lærere fra i alt 21 lande



Hvad er Euroweek?

Arrangementet går på omgang mellem skolerne, og det er i år tredje 
gang, Kalundborg Gymnasium skal være vært – denne gang i 
samarbejde med gymnasiet i Kalmar, Sverige.

Hvert år er der et fælles emne, som der arbejdes med. I år er det 
bæredygtighed, som er et emne, der typisk ligger eleverne meget på 
sinde. 
Desuden bidrager projektet til at nedbryde fordomme og styrker 
elevernes globale udsyn.



Program for Euroweek-dagene i Kalundborg

Onsdag den 21. september:

Ankomstdag. Gæsterne ankommer på forskellige tidspunkter i 
løbet af dagen – dette vender vi tilbage til efter programmet.

Afhængigt af ankomsttid tilbydes nogle af gæsterne aftensmad 
hos værtsfamilien.



Program for Euroweek-dagene i Kalundborg

Torsdag den 22. september:

8.05: Euroweek-deltagerne møder ind på Kalundborg Gymnasium
8.30-10.15: Åbningsceremoni
10.30-12.00: Guidede ture i Kalundborg 
12.00-12.45: Skolen giver frokost til Euroweek-gæster
12.45-13.45: Flagparade gennem Bredgade og Kordilgade
13.45-14.15: Snack-pause
14.15-15.45: Sport – eleverne behøver ikke idrætstøj
15.45-17.30: Fritid omkring skolen/Kordilgade
17.30-19.00: International buffet
19.00: Afhentning på gymnasiet



Program for Euroweek-dagene i Kalundborg

Fredag den 23. september:
8.05: Euroweek-deltagerne møder ind på Kalundborg Gymnasium
8.05-11.30: Bæredygtigheds-workshop
11.30-12.00: Skolen giver frokost til Euroweek-gæster
12.00-13.00 Deltagelse i undervisning på Kalundborg Gymnasium
13.00-13.15: Forberedelse til optræden
13.15-15.30: Optræden
16.00: Afhentning på gymnasiet



Program for Euroweek-dagene i Kalundborg

Lørdag den 24. september:

7.45: Euroweek-deltagerne møder ind på Kalundborg Gymnasium og 
tager afsked med deres danske værtsfamilie. Skolen sørger for 
madpakke.

Tur til København, og videre til Kalmar, hvor resten af Euroweek foregår



Måltider 🥗🥪🍕🍎

• Vi forventer, at alle deltagere tilbydes morgenmad hos værtsfamilien hver dag.

• Kalundborg Gymnasium giver frokost, men overvej at give gæsterne en lille 
snack-pose med (frugt, kiks eller lignende).

• Afhængig af ankomsttidspunkt, skal nogle gæster have aftensmad onsdag. 
Torsdag har deltagerne ”international buffet” på gymnasiet med snacks og 
lignende hjemmefra. Nogle elever har muligvis brug for lidt ekstra, når de 
kommer hjem.

• Fredag spiser alle gæster aftensmad hos deres værtsfamilie. 

• Vi sørger for madpakke til gæsterne lørdag.



Vig,g informa,on ⚠

• Euroweek er et alkoholfrit arrangement
• Nogle elever har oplyst, at de er allergiske over for visse fødevarer eller 

er vegetarer. Kontakt gerne eleverne på forhånd for at få afklaret 
detaljerne om dette. 
• Sørg for at udveksle telefonnumre med jeres gæster, så de hurtigt kan 

kontakte jer vedrørende afhentning eller ændrede planer.
• Ved sygdom: eleven skal kontakte sine egne lærere. Værtsfamilien bedes 

kontakte Jesper, Mattias, Pernille eller Malene.
• Transportudgifter til bus/tog for gæsterne kan refunderes hos Jesper 

efter Euroweek. Husk at gemme billetter/screenshots af billet-
app/rejsekort.



Ankomsttid 🛬🚉

Ankomsttidspunkter for vores gæster. Nogle gæster ankommer meget 
tidligt og tilbringer gerne nogle timer på egen hånd i Kalundborg, indtil 
deres værtsfamilier er klar til at hente dem.

Land Forventet ankomst Afhentningssted Lærere til stede
Belgien 16.00 Gymnasiet Pernille og Malene
Bulgarien 13.00 Gymnasiet Pernille og Malene
Estland 19.00 Kalundborg Station Jesper og Pernille
Finland 15.00 Gymnasiet Pernille og Malene
Holland 00.45 (bus fra CPH) Gymnasiet Cecilie og Malene
Italien 19.00 Kalundborg Station Jesper og Pernille



Ankomsttid 🛬🚉

Land Forventet ankomst Afhentningssted Lærere til stede
Kroatien 14.00 Gymnasiet Pernille
Letland 12.00 Gymnasiet Pernille og Malene
Luxembourg 12.00 Gymnasiet Pernille og Malene
Portugal 00.45 (bus fra CPH) Gymnasiet Malene og Cecilie
Rumænien 00.45 (bus fra CPH) Gymnasiet Malene og Cecilie
Slovakiet 13.00 Gymnasiet Pernille og Malene
Slovenien 14.00 Gymnasiet Pernille
Spanien 19.00 Kalundborg Station Jesper og Pernille



Land Forventet ankomst Afhentningssted Lærere til stede
Sverige 16.00 Gymnasiet Pernille og Malene
Storbritannien 19.00 Kalundborg Station Jesper og Pernille
Tjekkiet 15.00 Gymnasiet Pernille
Tyskland 22.00 Kalundborg Station Jesper
Ungarn 20.00 Kalundborg Station Jesper
Østrig 20.30 Kalundborg Station Jesper

Ankomsttid 🛬🚉

Elevernes lærere er indkvarteret på Hotel Ole Lunds Gård (England, Holland, 
Sverige, Tyskland og Østrig) og Kalundborg Vandrerhjem (Belgien, Bulgarien, 
Estland, Finland, Italien, Kroatien, Letland, Luxembourg, Portugal, Rumænien, 
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn)



Kontakt 📱📧

euroweek@kalgym.dk

Malene Lysemose ml@kalgym.dk 26254894
Mattias Löb ma@kalgym.dk 61673331

Pernille Skafte ps@kalgym.dk 28938252
Jesper Engsvang Nielsen en@kalgym.dk 26712466
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TUSIND TAK FOR JERES STORE HJÆLP!
Euroweek kunne ikke lade sig gøre uden jer!


