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Berta er en selvstendig, rolig, hardtarbeidende og nysgjerrig Berta er en selvstendig, rolig, hardtarbeidende og nysgjerrig 
jente fra Barcelona. Hun går i 10. klasse på en privat skole, og jente fra Barcelona. Hun går i 10. klasse på en privat skole, og 
er forventet uteksaminert i 2024. Favorittfagene på skolen er er forventet uteksaminert i 2024. Favorittfagene på skolen er 
økonomi og engelsk. Hun er en flink elev og liker å gjøre ting økonomi og engelsk. Hun er en flink elev og liker å gjøre ting 
ordentlig. Læreren hennes beskriver henne blant annet som en ordentlig. Læreren hennes beskriver henne blant annet som en 
motivert og entusiastisk elev, som gjerne hjelper sine medelever. motivert og entusiastisk elev, som gjerne hjelper sine medelever. 
Berta er enebarn og bor sammen med mor og far, samt to katter. Berta er enebarn og bor sammen med mor og far, samt to katter. 
Hun har et nært forhold til foreldrene sine og er vant til å hjelpe Hun har et nært forhold til foreldrene sine og er vant til å hjelpe 
til hjemme. Hennes interesser er bl.a. kajakking, turer, se på filmer til hjemme. Hennes interesser er bl.a. kajakking, turer, se på filmer 
og serier, lese bøker og baking. Berta trener synkronsvømming tre og serier, lese bøker og baking. Berta trener synkronsvømming tre 
dager i uken. Hun ønsker å dra på utveksling for å komme ut av dager i uken. Hun ønsker å dra på utveksling for å komme ut av 
komfortsonen, få en ny start, lære mer om den norske kulturen, komfortsonen, få en ny start, lære mer om den norske kulturen, 
språket og det norske livet.språket og det norske livet.

Kunne dere tenke dere å være vertsfamilie for Berta, og bidra til at 
hun får en fin opplevelse her i Norge? Søk om å bli vertsfamilie i dag! 


