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Pris for 1 semester:    Kr.    66.050 
Pris for 2 semestre:    Kr.  121.250 
 
Prisen inkluderer: 

• Undervisning på high school 
• Undervisningsmaterialer 
• Indkvartering hos værtsfamilie 
• Kontaktperson hos ISE 
• Canadisk sygeforsikring: Student Guard 
• Transport mellem lufthavnen og værtsfamilien i 

forbindelse med ankomst og afrejse 
 
Prisen inkluderer ikke: 

• Returrejse Danmark - Canada ca. kr. 7.000 
• PLUS-rejseforsikring 
• Tillægsdækningerne Bagage og Ulykke 
• Afbestillingsforsikring 
• Skriveredskaber og papir til undervisningen 
• Aktiviteter og sport uden for skolegangen 
• Indkvarteringsdepositum, som tilbagebetales ved 

high school opholdets afslutning: Kr. 3.500  
 

2018/2019 

Et forberedelseskursus gør internationale elevers engelsk-
niveau klar til at følge fagene på high school. Kurset va-
rer fra 4-8 uger med 15 eller 30 timers undervisning om 
ugen foruden faglige og kulturelle aktiviteter. Kurset kan 
følges i juli/august forud for skoleårets start i september, 
så eleven starter samtidigt med 
de canadiske elever. Det er også 
muligt at følge forberedelseskur-
set i hele første semester fra sep-
tember til januar og påbegynde 
high school opholdet ved andet 
semesters start i februar.  
 
Forberedelseskurset forgår på en 
sprogskole i Vancouver. Der 
afgår fly og færger fra Vancou-
ver direkte til Nanaimo. Eleven 
bor hos en lokal familie i Van-
couver under forberedelseskurset 
og flytter til Nanaimo, når high 
school opholdet begynder.   
 
Indkvartering 
Under opholdet i Nanaimo bor eleven hos en canadisk 
familie, som tager eleven ind som en del af familien. Ele-
ven har sit eget værelse, hvor eleven kan lave lektier og 
være sig selv. 
 
Tilmelding 
Ved modtagelse af tilmelding og depositum kr. 5.000 
sender Bundgård Rejser yderligere papirer til udfyldelse 
og optagelse i programmet. Når elev og forældre har ud-
fyldt alle papirer, sender vi ansøgningen om optagelse på 
den valgte high school til International Student Educati-
on. Ved godkendelse af ansøgningen og optagelse på high 
school tilsendes de nødvendige dokumenter til brug ved 
visumansøgning. 
 
Visumansøgning  
Visumansøgningen foregår online og søges af elev og 
forældre. Vi giver gerne gode råd og sparring, men vi kan 
ikke søge om visum på vegne af eleven.  
Flybilletten til Canada bestilles, når eleven er optaget på 
high school og har modtaget bekræftelse positiv tilbage-
melding på visumansøgningen.  



Nanaimo 
Nanaimo ligger i det sydvestligste hjørne af Canada på 
Vancouver Island tæt på storbyerne Vancouver og Victo-
ria. Området har det mildeste klima i Canada og en smuk 
natur med skove, hav og bjerge. Nanaimo har en befolk-
ning på 85.000 indbyggere og er et stille og roligt sam-
fund.  

Et high school ophold i Canada 
Et skoleår i Canada starter i september og slutter i juni året 
efter. Skoleåret består af 2 semestre fra september til januar 
og fra februar til juni. Et high school ophold i Nanaimo kan 
starte ved begyndelsen af hvert semester, og opholdet kan 
vare et halvt eller et helt skoleår.  
 
Eleven deltager i undervisningen på lige fod med de canadi-
ske elever. På den måde bliver eleven en del af det lokale 
samfund og engelskkundskaberne bliver forbedret gennem 
daglig tale og skolearbejdet.  
 
Faciliteter 
Det canadiske skolesystem er meget forskelligt fra det dan-
ske. I Canada skal eleverne have 4 fag pr. semester.  
 
De 6 high schools i Nanaimo og Ladysmith adskiller sig 
meget fra hinanden både gennem deres elevantal, men også 
gennem deres meget forskellige faciliteter f.eks.: 
 

• Storkøkken           ●    Svømmehal  

• Autoværksted          ●    Mode og design 

• Lyd– og optagestudium         ●    Metalbearbejdning 

• Meget stor gymnastiksal         ●    Udendørsundervisning 

• Computerlaboratorier         ●     Kunst og kreativitet 

• Teaterscene          ●     Keramik  

• Nyt bibliotek           ●     Fotografering 

• Franskundervisning         ●     Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleven vælger den highschool, der passer bedst til denne alt 
efter skolens faciliteter og størrelse. 
 

Aktiviteter ud over skolegangen 
Skolerne i Nanaimo tilbyder mange aktiviteter uden for 
skolegangen som f.eks. fodbold, roning, dramaklub, avis-
produktion, baller, koncerter og meget mere. 
 
Optagelseskrav 
Et godt high school ophold kræver, at eleven har trygge 
rammer, som værtsfamilien sørger for. Det kræver også, at 
eleven fungerer godt i skolen både socialt og fagligt. Har 
eleven i forvejen svært ved at klare sig i fag i Danmark, 
vil eleven have ekstra svært ved at følge med i de samme 
fag undervist på engelsk. Derfor er det vigtigt, at eleven 
kan følge med i timerne på lige fod med de canadiske ele-
ver. For at blive optaget på en high school i Nanaimo, skal 
eleven mindst have et middelniveau i engelsk (karakteren 
8). Desuden skal eleven som minimum have et middelni-
veau i de øvrige fag. Alder: 15-19 år. 
 
Engelskundervisning 
Eleverne får løbende med high school fagene undervis-
ning i engelsk for udlændinge, hvis eleven har behov for 
dette. Der udarbejdes et programforløb til hver elev af-
hængigt af den enkeltes engelskniveau. Eleven kan tilbrin-
ge halvdelen af skoledagen i engelsk-for-udlændinge-
klassen, og den anden halvdel af dagen med de canadiske 
elever.  
 
Forberedelse til high school 
Det er muligt at tage et forberedelseskursus til high school 
for de elever, hvis engelskniveau ikke er højt nok til at 
kunne starte på high school med det samme.  
 

International Student Education 
International Student Education (ISE) organiserer ophold 
for internationale elever på skolerne i Nanaimo.  
 
Statsskolerne 
Skolerne i Nanaimo er alle statsanerkendte skoler med et 
fagudbud godkendt af staten British Columbia.  
 

• Statsanerkendte kurser 

• Muligheder for sport og kultur 

• Prisvindende skole orkestre 

• Undervisning i ”Engelsk som andet sprog” 

• Skolerne har computerlaboratorier med ny hardware/
software og arbejdspladser med netværk 

• Forskellige faciliteter på hver skole  
 
Der er 5 high schools at vælge imellem i Nanaimo og 1    
i søsterbyen Ladysmith. Nogle af skolerne er store med 
op til 1600 elever, mens andre er mindre skoler med ned 
til 500 elever.   
 


