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MADAGASKAR 

Madagaskar er verdens 4. største øy. Folket kalles gassere og hovedspråket er gassisk og fransk. 

Det bor omtrent 27 millioner mennesker på øya. Fra 1896 til 1960 var landet fransk koloni. 

Offisielle språk er fransk og gassisk. Omtrent 80 % av flora og fauna på Madagaskar er 

endemiske, det vil si at de kun finnes på Madagaskar. Omtrent 45% av landets innbyggere er 

kristne, 48% tilhører tradisjonelle religioner og 7% er muslimer. Hovednæringene er jordbruk og 

fiske. Madagaskar er et av verdens fattigste land.  

 

ANTSIRABE OG LOVASOA CROSS-CULTURAL COMPETENCE CENTER  

Antsirabe ligger omtrent 4-5 timer med bil sør for Antananarivo (Tana). Antsirabe ble grunnlagt 

av den norske misjonæren Rosas på slutten av 1800-tallet. Det Norske Misjonsselskap (NMS) 

har hatt misjonærer på Madagaskar siden 1866. Utover 1800-tallet økte antall misjonærer og i 
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1880 etablerte NMS en internatskole for norske misjonærbarn i Antsirabe. I perioder var det 

opptil 80 barn som bodde på skolen, mens foreldrene deres var i misjonærtjeneste rundt 

omkring på øya. Utover 1990- tallet ble man mer bevisst på viktigheten for barn å få bo 

sammen med foreldre. De siste årene skolen var i drift bodde derfor foreldrene sammen med 

barna på tunet deler av året og ellers hadde de hjemmeundervisning. Skoleåret 2007/2008 var 

siste året skolen var i drift.  

I 2011 ble Lovasoa Cross Cultural- and Competence Center grunnlagt på området til den gamle 

norske skolen. Lovasoa, som betyr ‘den gode arven’, er en egen NGO med 50% eierskap hos 

NMS og 50% eierskap hos FLM (den gassisk lutherske kirken). Et av målene til Lovasoa er å 

fremme gassisk – norsk samarbeid. I tillegg til å følge opp norske praksis studenter, tilbyr 

Lovasoa også engelskkurs for barn og voksne, og gassisk kurs for utlendinger. Selve Lovasoa 

består av et hotellbygg med restaurant, resepsjon, kontorer, et kulturhus med arkiv, bibliotek, 

museum og musikkstudio, et kapell, treningsrom, stue, lekerom, konferansesal, klasserom og 

leilighetsbygg. Det har fasiliteter som volleyball-, basketball-, fotball-, og tennisbane. Lovasoa 

ligger fint til midt i Antsirabe med nærhet til restauranter, matbutikker, markeder og 

praksisplasser. 

 

 

Bo på Lovasoa  

Bolig på Lovasoa kan bestilles gjennom guesthouse@lovasoa.mg. Sjekk hjemmesiden til 

Lovasoa: www.lovasoa.mg (nettsiden er under utvikling) og se på de ulike mulighetene for 

bopel eller send en mail til gjestehuset dersom du har behov for mer informasjon om priser etc. 

For studenter som kommer fra partnerinstitusjoner er det 10% rabatt på overnatting. Dersom 

man bor på Lovasoa lenger enn 30 dager, får man også 10% avslag i prisen. Man må regne med 

å bruke rundt 3000-3500 nok/måned/person avhengig av type leilighet og hvor mange som bor 

sammen. De fleste velger å bo flere på samme rom for å spare på utgifter. Vi vil anbefale at 

dere på forhånd bestiller frokost på gjestehuset til dagen etter ankomst.. Dette bestilles også 

mailto:guesthouse@lovasoa.mg
http://www.lovasoa.mg/
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gjennom emailadressen over. Man kan få kjøpt take-away gjennom resepsjonen på Lovasoa når 

man er kommet frem fra flyplassen.  

Standarden på boligene på Lovasoa er grei, men man kan ikke forvente norsk standard på alt. 

Særlig i regntiden vil man oppleve at strømmen går, og internett kan også være ustabilt.  

Det er mulig å ha hushjelp når man bor på Lovasoa. Dette kan avklares på forhånd, eller 

bestilles ved ankomst. Det koster ca 1000 kr i måneden for fulltid. Vi bruker hushjelper som har 

jobbet for nordmenn i mange år og som kjenner til vårt behov for vasking av mat etc. Dette er 

en fin måte å hjelpe en gassisk familie på, siden det er vanskelig å finne arbeid i Madagaskar.  

Postadresse: Lovasoa 4 C, BP 49, Antsirabe 110, Madagaskar 

PRAKSIS GJENNOM LOVASOA  

Før avreise 

Studiekoordinator har alltid en skype samtale med studentene noen måneder før de kommer, 

for å snakke om forberedelser, forventninger og andre spørsmål som dukker opp. 

Studiekoordinator kan kontaktes på competence@lovasoa.mg. I tillegg er det obligatorisk å 

følge et forberedelse- og oppfølgingskurs før avreise/underveis i oppholdet, dersom du tar 

praksis gjennom NMS Exchange/Lovasoa 4C.   

Etter ankomst 

Lovasoa tilrettelegger for at norske studenter kan ha praksis ved ulike institusjoner i Antsirabe 

området. Det er en norsk studiekoordinator som sammen med gassisk studiekoordinator, har 

hovedansvar for oppfølging av studentene. Studiekoordinators oppgave er å fasilitere, veilede 

og følge opp studentene. Studiekoordinator eller gassisk studentassistent vil følge til praksis 

første dag.  

Før dere kommer skal dere ha fått tilsendt en plan for den første uken. Vanligvis har vi en 

velkomstsamtale første arbeidsdag etter ankomst. De første dagene vil det i hovedsak være 

fokus på språk-og introduksjonskurs. Noen grupper vil også starte så smått opp i praksis.  

Praksisdagene følger gassiske arbeidsdager hvor man arbeider fra 8-12 og fra 14-17. 

Studiekoordinator vil ha ukentlige veiledningssamtaler gruppevis, samtidig møter man andre 

studentgrupper og har fremlegg for hverandre. Ellers er det et samarbeid mellom universitetet i 

Norge og studiekoordinator på Lovasoa i forhold til hva som kreves av praksistimer og 

arbeidskrav.  

Vær forberedt på at man ikke får noe særlig oppfølging i praksis av selve praksisinstitusjonen, så 

studenter som kommer bør være faglige sterke, være initiativrike og selvstendige. Gassere 

generelt er veldig greie og imøtekommende, men mange er sjenerte for å snakke engelsk og 

man vil oppleve store språkbarriere i praksis. Det betyr at man må være mer frampå enn hva 

man kanskje er vant med, for å få mest ut av praksisperioden. Som regel er man alltid i praksis 

med andre studenter, slik at man kan støtte seg på hverandre og det forventes at gruppa 

mailto:competence@lovasoa.mg
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bruker hverandre. Det vil være en utfordrende praksis, men studentene vil oppleve at de lærer 

mye og synes det er spennende når man oppdager at det likevel går an å samhandle uten et 

felles språk. Ved store språkbarrierer tilbys det tolk et par ganger i uka. Ellers er det viktig at 

man er fleksibel og positiv som person. Det er ikke alltid ting går som planlagt, men det er en 

del av livet på Madagaskar.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     

 

Hvis man skal arbeide innen helsearbeid; ta med minst to uniformer (til eget brukt), navnskilt, 

operasjonshette, hansker og munnbind for den første uken. Har dere ikke med egne hansker så 

er det pasientene som blir belastet for det dere bruker på sykehuset. Man kan få kjøpt 

stoffhette og stoffmunnbind her nede ved ankomst. Hansker kan man stort sett finne på 

apotekene. Ellers kan det være bra å ha med eget stetoskop.  

Det er endel studenter som spør om hva man skal ta med som gaver eller om det er noe som 

trengs ved de ulike praksisinstitusjonene. Det er hyggelig å ha med noe, men det er ikke noe 

man må. Sykehus og skoler får praksisavgift for å ta imot dere, så det kan også være 

ødeleggende for senere studenter dersom man har med alt for mye. Men om man vil ha med 

noe til noen som man blir kjent med eller noen man har lyst til å takke, så er norsk sjokolade 

veldig populært og kan også være en hyggelig gave til ansatte på praksisstedet. Ellers er spill, 

puslespill, leker, pekebøker, engelske barnebøker, baller, modelleire, såpebobler, ansiktsmaling 

o.l noe man kan ha med dersom du skal ha praksis på barnehjem, fengsel, ungdomsanstalt eller 

skoler. Når det gjelder medisinsk utstyr anbefaler vi at dere kun har med til eget forbruk. Vi 

anbefaler våre studenter om ikke å sette i gang innsamlingsaksjoner. Er det spørsmål 

vedrørende dette, ta kontakt med studiekoordinator.  
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Regler på Lovasoa  

Alkohol er billig og svært tilgjengelig. For de fleste er dette ikke noe problem, men for noen kan 

det bli en utfordring. Studenter som har praksis via Lovasoa skal begrense alkoholinntak til 2 

alkoholenheter når de går ut. Denne regelen har vi først og fremst av hensyn til deres sikkerhet 

og helse. Det er ikke samme utelivskultur på Madagaskar som i Norge, og som utlendinger er 

dere ekstra utsatt på flere måter. Dessuten: høyt alkoholinntak bidrar for eksempel til å øke 

problemene med «reisemage». I tillegg kan høyt inntak av alkohol skade resten av gruppen på 

mange måter, både innad i gruppen og i forhold til gruppens, skolens og Lovasoas omdømme 

som helhet.  

Alle studenter må være inne på Lovasoas område til kl 1 på natten. Dette på grunn av sikkerhet. 

Vi foretar alltid en løpende vurdering, regelen om innetid kan endres i løpet av oppholdet.  

Dersom disse reglene ikke overholdes, vil man i verste fall få ikke bestått praksis og måtte reise 

hjem tidligere - på egen regning. 

 

REISE OG ANKOMST 

Transport fra flyplassen til Antsirabe kan bestilles gjennom guesthouse@lovasoa.mg. 

Flyplasstransporten betales på slutten av oppholdet, men dere kan gjerne betale sjåføren litt 

tips om dere har lyst til det (maks 20 000 Ar). Vær oppmerksom på at ved sen ankomst til 

hovedstaden, må man beregne en overnatting i Tana før videre reise til Antsirabe. Dette kan 

bestilles gjennom samme email-adresse som gitt over. Det tar 4-5 timer å kjøre fra hovedstaden 

til Antsirabe og det blir mørkt mellom 18.00 og 19.00 avhengig av tid på året. Det anbefales å 

ikke kjøre fra flyplassen senere enn kl 16, så dersom du lander med Ethiopian; ikke bruk tid på 

flyplassen for å ordne med sim-kort eller penger! Det kan du be sjåføren hjelpe deg med når du 

er kommet til Antsirabe.  

Når man sitter på flyet vil man få utdelt et skjema hvor man må fylle inn diverse informasjon 

om pass, visum, helse og adressen dere skal til. Adressen er: Lovasoa 4C, Rue Stavanger lot 

01E30, 6 Antsirabe 110. Skjemaet skal leveres inne på flyplassen, så det er lurt å gjøre dette 

ferdig mens dere sitter på flyet. Vær oppmerksomme på at det vil være bagasjebærere på 

flyplassen som er svært pågående. De vil kreve penger om de hjelper dere med bagasjen. Det 

finnes bagasje-traller ved siden av bagasjebåndet, og sjåføren som henter dere vil hjelpe dere 

med bagasjen når dere kommer ut av ankomsthallen. Om det blir noen problemer på flyplassen 

så kan du/dere ringe resepsjonen på Lovasoa: +261 340504525  

Annet: lurt å ha med litt ekstra niste som man kan spise på vei fra flyplassen til Antsirabe. 

 

mailto:guesthouse@lovasoa.mg
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PASS OG VISUM:  
 

Sørg for at passet har en varighet på minst 6 mnd etter hjemreisedato. 
 
Man kan søke om 1 måneds (30 dager) og 2 måneders (60 dager) studentvisum på flyplassen i 
Antananarivo. Dette koster 35 eller 45 Euro og man må ha dette i kontanter. Ha med 
bekreftelse på bolig og praksis fra Lovasoa I tilfelle det blir etterspurt. Dette får du ved å sende 
en mail til: herisoalaetitia@gmail.com med informasjon på engelsk om fullt navn, fødselsdato, 
hvilket universitet du studerer på, studieretning og dato for ankomst og avreise. Husk at dette 
visumet kun holder for en innreise. Det vil si at dersom du drar ut av Madagaskar i den 
perioden, så må du kjøpe nytt visum når du kommer tilbake. 
 
Dersom du skal være lenger enn 2 måneder (60 dager) på Madagaskar, så har du 3 alternativer 

1) Søke 3 måneders visum via den gassiske ambassaden i Berlin https://www.botschaft-
madagaskar.de/en/. Der er det en egen fane for visa og du må søke studentvisum. Se 
nøye gjennom at du får lagt ved alt av dokumenter som kreves og at passbildene har 
riktig størrelse. Alt av dokumenter bør ha en underskrift og stempel, ellers kan du 
risikere at dokumentene blir sendt tilbake til deg. For å få tilsendt bekreftelse på bolig 
og praksis gjennom Lovasoa, sender du en mail til herisoalaetitia@gmail.com med 

mailto:herisoalaetitia@gmail.com
mailto:herisoalaetitia@gmail.com
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informasjon om fullt navn, fødselsdato, hvilket universitet du studerer på, studieretning 
og dato for ankomst og avreise Madagaskar (på engelsk). Du bør starte så tidlig som 
mulig med visumprosessen etter at du har kjøpt flybillettene.  
 

2) Dra til Madagaskar uten visum og søke 2 måneders visum på flyplassen (45 euro). Så må 
man prøve å søke om forlengelse etter ankomst Madagaskar. Da trenger man endel 
dokumenter, og man må selv møte opp på immigrasjonskontoret I Tana for å levere 
papirer. Dette kan du få hjelp til på Lovasoa. En forlengelse koster omtrent 500 nok, 
men dette kan endre seg fortløpende. 

 
3) Dra til Madagaskar uten visum og søke 2 måneders visum på flyplassen. Etter 2 måneder 

reise ut av landet (eks Mauritius) for så å søke nytt 1 måneds visum når man kommer 
tilbake igjen.  

Ved de to siste alternativene må man ha returbillett ved avreise Norge, ellers lar de deg ikke 
reise til Madagaskar. 
 

Dersom du skal være på Madagaskar lenger enn 3 måneder (90 dager), så har du to 
muligheter: 

1)  Søke om visum med mulighet for forlengelse via den gassiske ambassaden i Berlin før 
du reiser (helst minst 3 mnd før avreise) https://www.botschaft-madagaskar.de/en/. På 
nettsiden er det en egen fane for visa - du må søke om studentvisum. Se nøye gjennom 
at du får lagt ved alt av dokumenter som kreves og at passbildene har riktig størrelse. Alt 
av dokumenter bør ha en underskrift og stempel, ellers kan du risikere at dokumentene 
blir sendt tilbake til deg. For å få tilsendt bekreftelse på bolig og praksis gjennom 
Lovasoa, sender du en mail til herisoalaetitia@gmail.com med informasjon om fullt 
navn, fødselsdato, hvilket universitet du studerer på, studieretning og dato for ankomst 
og avreise Madagaskar (på engelsk).  
Du får da 1-månedersvisum som kan forlenges, og som NMS kontoret kan hjelpe deg 
med å forlenge etter ankomst Madagaskar. For å få forlengelse er prisen ca 3400 nok, i 
tillegg til administrasjonsavgift og at man selv må møte opp hvertfall en gang på 
innenriksministeriet i hovedstaden. Husk å spare på bagasjelapper og boarding kortet, 
da dette er noe som etterspørres for å få forlenget visumet.  
Vår også obs på at her kan det skje endringer underveis.  
 

2) Dra til Madagaskar uten visum og søke 2 måneders visum på flyplassen. Man har da 
mulighet til å få forlenget oppholdet med 1 måned (pris ca 500 nok). Etter 2 (eller 3) 
måneder reise ut av landet (eks Mauritius) for så å søke nytt 2 måneders visum når man 
kommer tilbake igjen.  

 
Tips til hvor du/dere kan finne dokumentene som trengs for å søke visum via ambassaden i 
Berlin:  

• Politiattest: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/ 

mailto:herisoalaetitia@gmail.com
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/


9 
 

• Residence certificate: https://www.skatteetaten.no/en/person/national-

registry/certificates-and-information/other-certificates/what-certificates-do-you-

need/residence-certificate/  

• Lånekassen: Foreløpig uttalelse om retten til støtte: 

https://www.lanekassen.no/vurdering 

Visumregler og priser kan endre seg uten forvarsel. Siste oppdateringer finner du på den 

gassiske ambassaden i Berlin sine nettsider: https://www.botschaft-madagaskar.de/en. Den gassiske 

konsulen i Norge, Erik Øyen, kan også bistå ved behov: http://www.malagasy.no/ 

 

                                                                             
 
 
REISEREGISTRERING HOS UD  

Alle bør registrerer seg i Utenriksdepartementets reiseregistrering før avreise: 

https://www.reiseregistrering.no/ 

 

VAKSINER og MALARIAPROFYLAKSE 

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret for en konsultasjon. Dette bør gjøres minst 3 måneder før 

avreise.  

Anbefalte vaksiner (kan avvike fra det vaksinasjonskontoret sier):  
 

https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/certificates-and-information/other-certificates/what-certificates-do-you-need/residence-certificate/
https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/certificates-and-information/other-certificates/what-certificates-do-you-need/residence-certificate/
https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/certificates-and-information/other-certificates/what-certificates-do-you-need/residence-certificate/
https://www.lanekassen.no/vurdering
https://www.botschaft-madagaskar.de/en
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• Hepatitt A og B  

• Polio, DT(difteri + Tetanus) og MMR (er i barnevaksinasjonsprogrammet, men man bør 
få påfyll)  

• Tyfoidfeber  

• Rabies. Dette er diskutert, men det er endel studenter som klapper hunder og valper på 
gaten til tross for at det absolutt ikke er anbefalt. Det er farlig! I tillegg har endel 
studenter blitt bitt av lemurer når de har vært I nasjonalparker hvor lemurene blir matet 
med bananer. Siden det da kan være et stykke til nærmeste rabies vaksinekontor, 
anbefales denne vaksinen. 

• BCG, spesielt for dere som skal ha praksis på sykehus, helseinstitusjoner og fengsel.  

• Gulfeber hvis man har fly som mellomlander i Kenya eller annet afrikansk land som har 
gulfeber og hvor man skal være lenger enn 12 timer. Gulfeber eksisterer ikke på 
Madagaskar.  

Malariaprofylakse 

Det er ikke behov for å ta malariatabletter når man er i Antsirabe eller I Tana. På kysten og i 
regnskogen er det malaria, og profylakse er derfor anbefalt. Ta kontakt med ditt lokale 
vaksinasjonskontor for å høre hvilken profylakse de anbefaler.  
 

FORSIKRING  

 
Det er obligatorisk med reiseforsikring for alle studenter som skal ha praksis gjennom Lovasoa. 
Undersøk også at forsikringen dekker situasjoner som kan oppstå i praksis. Dette må du ha når 
du skal ha praksis ved helsefaglige institusjoner. Du kan risikere å bli nektet å starte i praksis så 
lenge du ikke har papirer på dette. Sjekk reiseforsikring for studenter - de har ofte tilbud på 
slike typer forsikringer.  
 
HELSE  

 
Vi forutsetter at de som kommer som praksisstudenter er ved god og stabil fysisk og psykisk 
helse. Det er krevende å bo og jobbe på Madagaskar, både på grunn av sterke møter med 
fattigdom, men også språkutfordringer, kulturforskjeller og at man vil oppleve å komme i 
utfordrende etiske situasjoner i praksis. Dette vil påvirke en. Det og da ha metoder for å kunne 
håndtere utfordringene, er viktig. Det er også viktig å være innforstått med at de fleste vil bli 
syke med mageproblemer en eller flere ganger i løpet av oppholdet. Sliter man med 
mageproblemer i det daglige, så anbefaler vi deg å ikke komme til Madagaskar. Vi har hatt noen 
studenter som har fått oppholdet sitt ødelagt på grunn av magetrøbbel I 3 måneder.  
 
Madagaskar har heller ikke det beste helsevesenet, så dersom du har en kronisk sykdom er det 
viktig at du har fått klarsignal fra fastlege at det er greit at du reiser til Madagaskar. 
Studiekoordinator på Lovasoa bør også bli informert om dette. Generelt er åpenhet og 
kommunikasjon om helseutfordringer viktig. Dette er ikke ment som skremselspropaganda, 

men vi mener det er viktig at du som student er informert om noen av utfordringene 😊  



11 
 

 
Etter ankomst er det viktig å huske på god håndhygiene og å drikke minst 2 liter vann om 
dagen. Selv om du får diare, så anbefaler vi å vente noen dager før du evt tar Immodium.  
 

 

 

 

TIDSFORSKJELL 

Tidsforskjellen mellom Norge og Madagaskar er + 2 timer (vintertid) og + 1 time (sommertid).  
 
HA ALLTID MED PASS/KOPI AV PASS  

 
På Madagaskar er alle utlendinger forpliktet til å ha med seg pass. Ha alltid med deg pass eller 
kopi av pass uansett hvor du reiser. Blir du stoppet av politiet uten pass risikerer du bøter og 
trøbbel.  
 
SOSIALE MEDIER  

 
Facebook, Instagram, blogging, etc. er blitt en stor del av hverdagslivet for mange og det er 
forståelig at man ønsker å dele opplevelsene på Madagaskar med andre.  
Ta hensyn til at du er her i forbindelse med praksis når du skriver om opplevelser på sosiale 
medier, slik at du omtaler land og kultur med respekt. Det er lov til å være kritisk og stille 
spørsmål til ulike sider ved landet og kulturen, men som studenter bør det gjøres i en 
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respektfull tone. I tillegg gjelder samme regler som i Norge i forhold til å dele bilder fra 
praksisplasser.  
 
 
OFFENTLIG TRANSPORT: BUSS/TAXI 

 
Buss er vanlig i de store byene, de går hele tiden, men kjører som regel først når bussen er full. 
Buss har alltid en fast pris, og du betaler alltid det samme som lokale. Ellers finnes det ”løpe”-
taxier kalt pousse-pousse i Antsirabe (folk som trekker en kjerre på hjul med sitteplasser i). Det 
kan oppleves som ubehagelig å bli dratt av en person til fots, men er et helt sosialt akseptert 
transportmiddel. I Antsirabe koster det ca 3 kroner for en tur til butikken.  
 
 
VALUTA  

 
Den gassiske valutaen kalles Ariary (MGA). 10 000 Ar er omtrent 25 NOK.  
VISA kan brukes i kjøpesentre i Tana og i 2 av butikkene i Antsirabe. Det er noen minibanker for 
kontantuttak som også tar Master Card. Det er lurt å ha minst to kredittkort i tilfelle det ene 
slutter å fungere/mistes.  
 
Pass på: På noen markeder og butikker teller man fortsatt i den gamle valutaen (FMG – Franc 
Malgache). 5000 FMG = 1000 Ariary. Dette kan noen utnytte for å lure til seg femdobbel pris. 
Det vil si at noe koster egentlig 1000 Ariary, men de sier bare 5000 (og mener FMG). Husk 
derfor å få bekreftet at prisen de oppgir er i Ariary.  
 

STRØM  

 
På Madagaskar er 
det 220 volt som i 
Norge og man 
trenger derfor 
ikke ha med 
adapter.  
 
SIKKERHET  

 
Verdisaker: Pass 
godt på pass og 
løse 
verdigjenstander. 
Lommetyveri er 
vanlig og ran 
forekommer.. 
Bruk gjerne 
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pass/pengemappe som kan has under klærne (henges rundt halsen, eller festes rundt magen). 
Vær forsiktig ved bruk av ryggsekk, spesielt på markeder.  
Vold/ran: Utenriksdepartementet anbefaler å ikke gå til fots i Antananarivo etter mørkets 
frembrudd (ca kl.18:00). Bruk taxi selv på korte turer – og selv da skal en være minst 4 ifølge. 
Antsirabe er en forholdsvis trygg by, men dere bør være minst 2 i følge etter mørkets 
frembrudd. Gi alltid beskjed til de andre i gruppa hvor dere går om kvelden og vær alltid tilbake 
til avtalt tid.  
 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-
land/reiseinfo_madagaskar/id2414947/.   
 
Den norske generalkonsulen (Arild Bakke) har en nettside med gode råd til reisende, nyheter 
osv. http://www.bakkekontakten.com/informasjon.php.   
 
KLÆR/KLIMA  

 
Temperatur og klima vil variere fra hvor man oppholder seg på Madagaskar og hvilken sesong 
man er her i. Det er stort sett alltid varmt på kysten, men i Antsirabe kan det være meget kaldt 
fra mai til september. Ofte er det 20 grader ute på dagen, men det kan falle til 5-7 grader på 
kveldene i denne perioden. Da er det lurt å ha med seg noe ull, stillongs og en tynn dunjakke - 
for det blir veldig kaldt inne (pga dårlig isolering).  
 
Regntiden varer fra oktober til april. Det er god temperatur mellom 25 til 30 grader i Antsirabe, 
men kan være en del regn spesielt på ettermiddagene. Lurt å ha med en paraply eller en 
regnfrakk. Det kan bli litt kjølig når det regner eller når kvelden kommer, så ta derfor med noe 
lett, men varmt tøy også for denne perioden.  
 
 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_madagaskar/id2414947/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_madagaskar/id2414947/
http://www.bakkekontakten.com/informasjon.php
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KULTURSENSITIVITET og HØFLIGHET  

 
Vi er gjester og følger landets skikk og bruk. Det er andre krav til sømmelighet mht. klær som vi 
må ta hensyn til. På høylandet på Madagaskar er det mer konservativt med tanke på klær enn 
det vi er vant med hjemme i Norge. Tenk på dette når dere pakker! Praksisstedene vil reagere 
negativt hvis dere kler dere i lårkort, stramme bukser, utringete t-skjorte og tynne singleter. Det 
er lurt å ha med skjørt/kjole som går til knærne (eller lenger ned) for jentene og bukse for 
guttene – til bruk ved besøk/arbeid i enkelte av institusjonene. For studenter som skal 
undervise går det greit å gå med bukser, men har man tights/stramme bukser anbefales det å 
ha noe over baken for jentene. Både gutter og jenter må ha med nok t-skjorter med arm som 
ikke er for utringet. Singlet er greit når man er inne på Lovasoas område og på kysten, men 
ellers ikke  
 
ANDRE TING Å HUSKE PÅ: 

  

Det er vanskelig å få tak i mat som er garantert allergifri. Har man cøliaki etc, kan det være lurt 
å ta med eget mel slik at man kan få bakt brød. Ellers får man tak i det meste i butikkene.  
 
Det er myggnett over alle senger på Lovasoa, og de aller fleste stedene på Madagaskar hvor det 
er aktuelt å overnatte, har nett over sengene. Skal dere til de mer billige overnattingsstedene, 
kan det være lurt å ha med et reisenett.  
 
Overnatting på Lovasoa inkluderer sengetøy og håndklær. 
 
Liste over ting man bør ha med foruten klær:  

● Lommelykt  

● Håndsprit  

● Magebelte eller veske til å ha penger/pass/kort under klærne  

● Badehåndkle  

● Solkrem (vanskelig å finne noe som er under faktor 50 her)  

● Myggspray  

● Febertermometer  

● Malariamedisiner (dersom du skal reise utenfor Antsirabe)  

● Varme klær (ullstilongs, ullgenser, tøfler, tynn dunjakke) dersom man skal være her i perioden 
mai-september. Det blir kaldt her, spesielt inne!  

● Treningsklær  

● Fagbok/bøker. Vi har veiledningsgrupper med faglig fokus, så det er fint å ha noe å slå opp i, i 
tillegg til internett.  
● Kaviar, knekkebrød, brunost, leverpostei, makrell I tomat og norsk sjokolade kan evt være det man vil 

savne mest ☺  
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PRISER 

Per 01.08.21 tar NMS Exchange/Lovasoa 4C følgende priser (inkluderer administrasjon, fasilitering, 

praksisavgift og språkkurs): 

• 2-4 uker: 3800 kr  

• 4-8 uker: 5600 kr  

• 8-12 uker: 7000 kr  

 

Utgifter til bolig, mat, visum, vaksiner, forsikring, transport til og fra praksisplasser, flyreiser og 

transport til og fra flyplass kommer i tillegg.  

• Flybilletter: ca 7000 -10 000 kr  

• Visum: på flyplassen i Antananarivo 35-45 euro. 3 måneders visum bestilt via 
ambassaden i Berlin vil med bruk av DHL koste ca 1000-1500 kr. De som søker om visum 
med forlengelse må i tillegg betale ca 3400 nok etter ankomst Madagaskar. 

• Bolig på Lovasoa: mellom 2-3500 kr/pers/mnd avhengig av boligtype og hvor mange 
som bor sammen (spør Lovasoa på forhånd)  

• Utgifter til mat: man kan leve godt på 40-80 kr per dag. Spise middag på restaurant 
koster 40 kr.  

• Transport til og fra flyplass: ca 500-1000 kr avhengig av hvor mange man er i bilen (spør 
Lovasoa på forhånd)  

• Hushjelp: ca 1000 kr/måned  
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VELKOMMEN TIL LOVASOA OG MADAGASKAR 😊 
 
 
 

                 

 


