
Dette er første step mod dit livs 
bedste sommer. Brug 3 måneder i USA 
sammen med frihedsgudinden, Grand 

Canyon, en campervan, eller måske 
noget helt fjerde! 

Siden 2007 har USA Summer Camp 
sendt mere end 40.000 mennesker 

afsted til camp i USA. Nu er det 
danskernes tur!

Velkommen.



Camps over hele USA

Med over 700+ camps, er der 
mulighed for at få den ægte 
campoplevelse i hele landet. En 
større del af vores camps ligger på 
East Cost, men der er også camps 
på West Coast som leder efter 
kompetencer som dine. 

Når camp er slut, er du kun en flytur 
væk fra hvad du gerne vil se.

Lige meget om du er underviser eller Camp 
Counselor, vil du have ansvar for børnene. 
Om du skal give din passion videre, eller om 
du skal bruge hele dagen med en gruppe 
campere, så er du et forbillede, som børnene 
ser op til og spørger til råds. 
Din fornemmeste opgave er at vise dem, 
hvad en god ven er. 

Din rolle på camp

Camp fællesskab
En vigtig del af camp er fællesskab. Det er tydeligt 
at mærke, når du står sammen med unge 
mennesker fra hele verden, som alle er kommet af 
samme årsag. Venskaber skabt på camp, er meget 
betydningsfulde og meget svære at "slippe af med". 
Du kan have dage, hvor Camp føles langt hjemmefra 
og her er de andre uundværlige.



7.30 am

Godmorgen! Rise and shine

8.15 am

Morgenmad. Sulten?

9.30 am

Aktiviteter: runde 1!

12.00 pm

Frokost! Klar på sing-a-
long?

1.45 pm

Aktiviteter: runde 2

6.00 pm

Aftensmad - en tiltrængt 
en!

7.00 pm

Aftenhygge og spas

9.30 pm

Sovetid for de fleste af 
camperne

Hvad er Summer Camp?

Home away from home
For at forstå hvorfor du skal på camp, skal du 
have et indblik i hvad børnene laver der.
Amerikanerne har - i mange tilfælde - ikke lige så 
meget ferie som vi har i DK, og derfor mindre tid 
til børnene. 40% af amerikanerne har aldrig 
forladt USA*, og bliver kun udsat for de kulturelle 
forskelle, som de bliver præsenteret for i deres 
hjemby. 

Det er 2 af de største grunde til, at forældre 
sender deres børn på Summer Camp. 
Nogle camps har overnattende børn i perioder 
fra 2-8 uger og andre camps har kun børn i 
dagtimerne. Der kan være mange forskellige 
ansigter i løbet af din tid på camp, men du kan 
også ende med at være sammen med de samme 
børn i alle ugerne. 

International staff på camp
Grunden til at camps søger international staff, er 
for at præsentere børnene for andre kulturer og 
skabe nationale og internationale fællesskaber 
og venskaber med børn og unge mennesker. 

Børnene skal i løbet af dagen igennem mange 
forskellige aktiviteter. Camps er rigtig gode til at 
præsentere dem for sportsgrene/ hobbyer, som 
de normalt ikke ville have mulighed for at 
afprøve. Ting, som de har mulighed for at prøve 
med dig :-) 

Børnene kommer til at holde af dig, og det er 
utroligt svært ikke at komme til at  holde af dem.

*https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5259681/Study-40-Americans-

never-left-country.html



Tennis Vandsport Svømnedder

Aktiviteter på camp Specialist Counselor Udendørleder

Cirkus Amerikansk fodboldGymnastik

Musik Teater Foto-/ videogral

Som Specialist Counselor 
underviser du mange forskellige 

børn i det, som du har en passion 
for. Du er stadig en vigtig del af 

camp livet, men har ikke 
nødvendigvis en specifik gruppe 

børn, som du skal sørge for i løbet 
af dagen. 

Der er camps til næsten alt. Her er 
bare et lille udsnit af, hvilke 
aktiviteter, der bliver tilbudt 

børnene. Du får mulighed for at 
prøve en række af samme 

aktiviteter, da det er en del af dit 
ansvar at følge camperne fra sted 

til sted. 



Alle ansøgere ansat
De sidste 4 år har alle dem, som har ansøgt 

om et job på en camp med USA Summer 
Camp, blevet ansat og kommet afsted.

Med solcreme på næsen og USA 
Summer Camp i ryggen















Det hele lyder jo meget godt. Det kan 
virke som en stor mundfuld og derfor 
er det rart at have USA Summer Camp 
Denmark som arrangør - vi har gjort 
det hele før. Her får du fordelene ved 
at rejse med os:

Få et sommerjob på en amerikansk 
camp i USA
Den højeste camp løn 
sammenlignet med andre 
udbydere i Europa
Kost og logi er dækket og sørget 
for under hele camp opholdet
Gratis sygeforsikring (inkl. corona) 
mens du er på camp
J1 Visa sponsor og sponsorstøtte
24/7 støtte fra os af mens du er i 
USA.
Mulighed for egen 30 dages rejse 
efter camp er inkl. i visum.

Vi hjælper dig med alt fra visum, 
afrejse, pakning, bekymringer og alt 
derimellem. 

Få følelsen af camp
Camp er noget helt specielt. Det er mere end 
at pakke en kuffert og grille skumfiduser. Det 
er den følelse du får, når du står sammen med 
15 andre mennesker, som du mødte 2 uger 
tidligere med en fornemmelse af, at du tog det 
helt rigtige valg. At I alle sammen er det helt 
rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt.
Se videoen, som var startskuddet til min 
sommer med USA Summer Camp i Ojai i 
Californien 2019: 



Rejs 30 dage efter camp Endnu et eventyr venter!

Du behøver ikke tænke på visum, 
da det er en del af dit J1, at du kan 

rejse rundt. Selvom du ikke 
længere er på camp, sidder vi 
stadig klar til at vejlede dig. 

Husk at tage billeder! Vi har hvert 
år fede konkurrencer på Instagram, 

som du ikke vil misse. 

Når camp er slut kan du bruge 30 
dage på at rejse USA rundt. Måske 
sammen med familie, venner eller 
kæreste, men der er også mange, 
som tager på eventyr med deres 

nye camp venner. 



FAQ

Du har sikkert rigtig mange spørgsmål. Vi har prøvet at starte fra en ende af og besvare 
et par stykker af dem:

Hvor gammel skal man være? 
- Du skal være fyldt 18 år inden d. 1 juni samme år, som du vil afsted.

Kan man godt komme afsted, selvom man ikke kan undervise i noget? 
- JA! Størstedelen af dem, som bliver ansat på camp, er der for at være sammen med 
børnene, og ikke for at undervise. Du skal hjælpe dem med morgenrutiner, følge dem 
rundt mellem aktiviteterne, og give dem et kram, når livet er svært.

Hvilke udgifter har jeg ved at tage afsted?
- Du skal betale rekrutteringsgebyr, visa og flybilletter. Vi sørger for forsikring, kost og 
logi mens du er på camp. Vil du have mad ud over eller gerne rejse efter camp, kan du 
bruge din løn fra camp til at betale for dette. Rekrutteringsgerbyret ligger på 2999,00 
kr. + 1700,00 til tredje part + flybilletter. Glem dog ikke lønnen, som ligger på 
$1750-$2000 for en sommer.

Hvilke datoer skal jeg kunne sætte af? 
- Camps kører fra 9-12 uger, og du skal kunne være der den fulde periode. Du skal som 
minimum kunne sætte ugerne mellem d. 15. juni og d. 15. august af. 

Skal jeg have erfaring med at arbejde med børn for at komme afsted?
- Det er en bonus, men ikke et krav. Måske har du erfaring uden at tænke over det? Alt 
fra spejderleder, barnepige, lektiehjælper til vikar og assistent i idrætsforeningen er et 
plus på din ansøgning. 

Hvordan søger jeg visa? Hvad med indrejseblanket, billetter, transport, ansøgning...?
- Vi ved godt, at det kan virke overvældende, hvis man ikke har prøvet det før. Det har 
vi heldigvis rigtig mange gange. Derfor hjælper vi dig, snakker med dig løbende og gør 
dig klar til. Du vil under hele processen have mulighed for dansk support lige meget 
om det handler om visum, jobsamtale eller hjemve. Vi sidder klar både, når du er i 
Danmark og i USA.



"We are, not what we are, but what we make 
of ourselves" - Giddens 

53 50 39 14 
fie.hansen@usasummercamp.com

www.usasummercamp.com/dk 
@usasummercampdenmark
@usasummercampdenmark

@

Er du klar til dit livs eventyr?


