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Om Go to the US
Vi är experter på studier och idrott i Nordamerika
och har ett brett kontaktnät över hela kontinenten. Vi samarbetar med privata High Schools i
USA. Tack vare detta samarbete kan vi hålla väldigt
hög standard vad det gäller studier på andra sidan
Atlanten. Vill du studera på High School längre än
ett år - kanske under hela din gymnasietid erbjuder vi dig det.
Hos oss är varje individ unik; det är du som
bestämmer och valmöjligheterna är många. Vi har
tre olika program för att du ska hitta det som
passar just dig.
1. Utlandsstudier med idrottsproﬁl
Kombinationen studier och idrott är vårt signum.
Vill du spela golf i Florida, åka skidor i Colorado,
spela amerikansk fotboll i Texas eller lira fotboll i
Kalifornien? När du åker med oss är möjligheterna
oändliga. Vi kan erbjuda skolor för dig som idrottar
på elitnivå eller för dig som har idrotten mer som
en hobby. Hos oss är allt möjligt!
2. Utlandsstudier med hockeyproﬁl
Har du alltid gillat hockeyn i Nordamerika? Vår
största idrott är hockey och vi har många bra
alternativ för dig som vill gå motsvarigheten till
Hockeygymnasium i USA. Det unika med hockeyn,
jämfört med andra sporter i USA, är att det ﬁnns
en väl fungerande klubblagsverksamhet som är
väldigt lik det upplägg vi har i Sverige.
3. Utlandsstudier på privatskola
Vårt mest exklusiva program där du blir placerad
på någon av de mest prestigefyllda skolorna i USA.
Dessa skolor håller högsta klass inom studier och
boende. Du väljer fritt vilken del av USA som är
intressant för dig att bli placerad i. Den här typen
av skolor ger dig chansen att utvecklas inom en
rad specialområden som till exempel konst, dans,
musik och teater. Vi skräddarsyr dina studier efter
dina önskemål.
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Utlandsstuider med idrottsproﬁl
I Amerika är skolidrott en mycket stor del av
ungdomars liv. Alla High Schools har egna
faciliteter där skolans lag tränar och spelar.
Man tränar varje dag i veckan och på helgerna
har man tävlingar/matcher mot andra skolor.
Elever och lärare på amerikanska High Schools
känner en väldig stolthet för sina skolor. Detta
skapar stark gemenskap och en väldigt speciell
atmosfär. Detta fenomen brukar kallas ”High
School Spirit”. Denna ”vi -anda” hjälper dig
som utbytesstudent att anpassa dig till den
nya omgivningen och ger dig snabbt nya
vänner. Man tar hand om sina egna och är stolt
över sin skola.
Den viktigaste delen av denna ”High School
Spirit” är när skolan lag spelar matcher. När du
åker som med Go To The US har du den unika
möjligheten att uppleva den här speciella
känslan som ”High School Spirit” innebär som
en av dem som hejas fram av hela skolan. Istället för att stå vid sidan och heja på kan du
faktiskt påverka det som sker!
Många privata skolor erbjuder sina elever möjligheten att bo på skolans internat dvs. på
skolans campus. Att bo på skolan är ett enkelt,
säkert och smidigt alternativ för dig. Detta är
en mycket vanlig boendeform på amerikanska
privata High Schools och även på i stort sett
alla college.
Du läser några obligatoriska skolämnen; Engelska, Amerikansk historia, Matematik eller
Samhällskunskap. Utöver dessa ämnen har du
stor valfrihet och kan tillsammans med
elevhandledaren lägga upp ett schema som
passar just dig!

Utlandsstudier med hockeyproﬁl
I USA har man ungefär samma upplägg för
hockeygymnasium som i Sverige; man spelar
för ett klubblag, går på en High School och bor
oftast hos en värdfamilj. I Nordamerika
spelar man U16 och U18 hockey under sin
gymnasietid. Man är alltså b-junior ett år längre
och går vidare till a-juniorhockey (U20) när
studierna är färdiga.
I USA har man under de senaste åren satsat
väldigt mycket på att utveckla klubblagshockeyn. Man spelar ett stort antal matcher i sin
serie och dessutom spelar, under säsongen,
många lag mellan 6-10 turneringar. Dessa
turneringar kallas för Show Cases och brukar
vara riktiga jippon med mycket folk på läktarna
och fullt ös.
Spelets tempo, i USA, är högre än i Sverige.
Även spelarnas skicklighet är mycket hög. Detta
kombinerat med amerikanernas traditionella
fysiska hockey ger spelarna ett utmärkt utgångsläge inför kommande utmaningar i USA.
Amerikanerna tar gärna emot utländska
spelare till sina lag för att tillföra något annat
en man redan har. Det ﬁnns många goda
anledningar att åka över till USA för Svenska
spelare; man vill utveckla den fysiska delen av
spelet, man har redan en transatlantisk spelstil
som passar bättre i USA eller man kanske bar
behöver testa sina egenskaper i en ny miljö.
Spelarna i USA går i skola (High School) under
säsongen och det är ett av kraven för att vara
med i programmet. Man bor hos en värdfamilj,
en så kallad ”Billet Family”. Dessa värdfamiljer
är oftast knutna till klubben på något sätt. Din
värdfamilj hjälper till med allt som behövs.
Klubblagshockey i USA är ett suveränt alternativ för europeiska spelare som vill kombinera
kvaliﬁcerad hockey med studier.
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Utlandsstuider på privatskola
College prepartory schools är USAs bästa high schools.
Dessa prep-schools har utmärkta faciliteter och eleverna
bor på campus. Alla skolor har ﬁna grönområden och
gott om byggnader att utöva idrott eller andra hobbyaktiviter i. Dina klassrum, ditt ”dorm room” - där du bor och matsalen ligger alla inom gångavstånd.
Det ﬁnns ett stort utbud av kurser att läsa och gruppstorleken är aldrig större än 15 studenter. När skoldagen är
över ﬁnns många aktiviteter man kan delta i. Kanske vill
du idrotta eller är du är mer intresserad av kulturella
aktiviteter som musik, skådespeleri eller konst ﬁnns även
det.
På helgerna har skolan förberett olika typer av aktiviteter
som eleverna kan ägna sig åt. Kanske vill du åka på en hike
eller så passar en shoppingresa dig bättre. Det ﬁnns alltid
mycket att välja mellan – du kommer inte bli uttråkad!
Alla college preparatory schools är privatskolor och
erbjuder väldigt bra utbilding. Den stora skillnaden dem
emellan är var de ligger. Fundera över vilken miljö som
passar dig bäst.
New England
På den amerikanska östkusten hittar du de äldsta och
mest prestigefyllda skolorna i landet. Städer i närheten är
New York och Boston. Skolor i detta område har, precis
som namnet antyder, en engelsk känsla och campus
påminner mycket om brittiska skolor. Många av landets
högst ansedda universitet och college ligger i detta
område.
The Sunny States (Kalifornien, Florida och Hawaii)
Om du gillar havet och vattensporter är någon av ”the
sunny states” det ultimata valet för dig. Här hittar du
fantastiskt väder och du får aldrig tråkigt.
The Rocky Mountains
Om du gillar utomhusaktiviteter är detta platsen för dig!
The Rocky Mountains erbjuder en fantastisk miljö med
närheten till stora berg och massor av utomhusaktiviteter.

Steg 1 – Ansök till vårt program
Efter att du lämnat in en intresseanmälan till oss
på vår hemsida, via e-post eller telefon, fyller du i
en ansökan till vårt program. Ansökningsblanketten får du av oss via e-post eller post.
Steg 2 – Välkommen på intervju
När vi fått din ansökan bjuder vi in dig och dina
föräldrar till en kostnadsfri intervju där du lär
känna oss bättre och får höra om vårt program. Vi
lyssnar på dina önskemål och tillsammans utformar vi din programplan för utlandsåret. Intervjun
är inte bindande.
Steg 3 – Godkännande
Efter intervjun tar vi beslut om du har blivit
godkänd till programmet. Efter godkännandet
skickar vid de resterande delarna av vårt
ansökningspaket. Dessa utgör grunden för vårt
jobb när vi letar efter lämpliga placeringar för dig.
Steg 4 – Din placering
Med hjälp av den programplan, som du och vi
gjort i ordning, söker vi efter lämpliga placeringar
för dig. Det här steget är mycket spännande och
något att se fram mot.
Steg 5 – Här kommer du att spendera ditt utlandsår
Efter att ha funderat över de alternativ på placering som vi har tagit fram är det du själv,
tillsammans med din familj, som bestämmer. Vi
ger er självklart råd, men ni styr helt själva över
valet. När ni accepterat placeringen hjälper vi er i
kontakten med skolan (och en eventuell värdfamilj.
Steg 6 – Välkommen!
Du anländer till ditt nya hemland och snart börjar
lektionerna. Nya vänner, träningar och andra
aktiviteter kommer att uppta det mesta av din
tid. Du bekantar dig med en ny kultur, ett nytt
språk och många nya vänner. Kom ihåg att vi på
Go to the US hjälper dig i alla situationer och vill
höra hur det går för dig. Att du har det bra är
viktigt för oss!
Steg 7 – Hemma Igen
Du kommer att återvända hem med massor av
minnen och nya erfarenheter. Året utomlands
kommer att hjälpa dig på många sätt inte minst inom
skolan, idrotten och ditt intresse. Den här upplevelsen är något du kommer att bära med dig för resten
av ditt liv. Ett oförglömligt år utomlands helt enkelt!

Viktig Information
Priser och betalningstillfällen
Vi på Go To The US – Sports & Education
försöker i möjligaste mån att tillgodose varje
individs önskemål. Vi tillämpar därför individuell prissättning för alla våra placeringstjänster.
Reserveringsavgiften på 8000 kronor betalas
när man blir antagen till programmet.
Reserveringsavgiften är en del av hela
programavgiften. Resten av programavgiften
betalas i fyra lika stora summor enligt följande
tidtabell:
30:e september
30:e november
31:a januari
31:a mars
Man kan också komma överens om en separat
betalningsplan. Hela programavgiften skall
dock vara betald innan man åker iväg.
Skolans årsavgift
Privatskolornas läsårsavgifter ingår inte i vårt
programpris. Du får, tillsammans med dina
föräldrar, avgränsa hur mycket läsårsavgiften i
den privata skolan får vara. Om inte våra
prisintervall passar er kan ni sätta ett eget tak.
Oberoende av vilket pristak ni väljer kan den
slutliga avgiften vara lägre, men aldrig högre,
än det tak som er familj har valt.
Lägre pris
Vi ansöker om stipendium hos våra utvalda skolor
för alla våra elever. Dessa stipendier dras direkt
från årsavgiften, vilket innebär en lägre kostnad för
varje familj. Stipendierna grundar sig på fyra olika
områden; 1. Elevens studieresultat 2. Hur duktig
eleven är på idrott eller annat specialområde, 3.
Elevens sociala kompetens och 4. Hur stort
behov av ekonomiskt stöd eleven och dennes
familj har för att kunna betala skolavgiften.

Placeringsgaranti
Om du åker med oss är du garanterad en plats på
en skola i USA. Du kommer inte att stå utan placering. Vi garanterar våra elever att få sin placering
senast 31:a Juli 2021.
Programplan
Utifrån dina val utformar vi din unika Programplan, som vi sedan använder oss av under hela
processen tills dess att du har valt vilken skola som
du ska gå på. För att kunna följa vår programplan
måste vi ha din fullständiga ansökan innan 31:a
Maj 2021
.
Vad får man tillgodoräkna sig
Läsåret utomlands motsvarar inte ett helt läsår i
Sverige. En del kurser kan dock godkännas. Ta upp
detta med din studievägledare eller rektor och
fråga vad du kan få tillgodoräkna dig. Generellt
kan man säga att kurser som är utförda i privatskolor utomlands oftare kan tillgodoräknas än
kurser som utförts i kommunala skolor.

Försäkring
Försäkring ingår inte i skolans årsavgift. Eleven
tecknar en egen försäkring för utbytesåret.
Försäkringen skall täcka idrottande i värdlandet.
Personliga utgifter
I programpriset ingår inte ﬂygbiljetter, ﬁckpengar och telefonräkningar.
Visumkrav
Svenska elever måste ha ett visum för att vistas
i USA och Kanada. Vi tillhandahåller alla blanketter och instruktioner om hur du ska ansöka
om visum. Du måste ändå personligen ansöka
om ett visum på värdnationens ambassad i
Sverige. Visumavgifterna ingår inte i programpriset.

Examen i USA
Som enda organisation kan vi erbjuda våra elever
att ta examen i USA. För att få en ”äkta” examen
krävs att man har läst vissa ämnen under två års
tid i en amerikansk High School. Hos oss har du
alltid möjligheten att gå två eller, om du vill, tre år.

Hälsokrav
Du måste genomgå en hälsokontroll före resan.
Du får en blankett från vald skola som läkare
fyller i under hälsokontrollen. I blanketten
måste man också fylla i vilka vaccinationer man
har. Du ska se till att du har alla vaccinationer
som behövs i ditt värdland. Din ansökan kan
underkännas om det visar sig att du har allvarliga hälsoproblem. Om det uppstår allvarliga
hälsoproblem under året kan utbytesåret
avbrytas.

Regler under utbytesåret
Go to the US har ett antal programregler som våra
elever får underteckna innan avresan. Naturligtvis
måste eleverna även följa värdlandets regler och
lagar. Om eleven bryter mot landets lagar eller
programmets regler, har Go the US rätt att avbryta
utbytesåret.

Allergier
Du ska också informera oss om eventuella allergier. Om du har ett ﬂertal mat- och/eller djurallergier kan det bli svårare att hitta en lämplig
värdfamilj. Berätta om dina allergier i samband
med intervjun. Vi kommer inte att neka dig en
plats i vårt program på grund av någon allergi!

Avbokningsvillkor
Ansökan blir bindande när studenten betalat
reserveringsavgiften. Mer utförliga avbokningsvillkor får du ta del när du blivit antagen till
programmet.

Go to the US
GttU ansvarar inte för händelser som är
oberoende av oss som t.ex. krig, terrorism,
strejk, naturkatastrofer eller andra händelser i
denna stil.
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