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Nicolas er en nysgjerrig, aktiv og sosial gutt. Han kan ifølge seg Nicolas er en nysgjerrig, aktiv og sosial gutt. Han kan ifølge seg 
selv være litt sjenert i starten. Nicolas har mange interesser. Blant selv være litt sjenert i starten. Nicolas har mange interesser. Blant 
annet er han glad i sport og trening. Han liker å spille volleyball, annet er han glad i sport og trening. Han liker å spille volleyball, 
sykle, gå turer og å trene på treningsstudio. Han har stått på ski én sykle, gå turer og å trene på treningsstudio. Han har stått på ski én 
gang og likte det veldig godt. I tillegg liker han mer rolige aktiviteter, gang og likte det veldig godt. I tillegg liker han mer rolige aktiviteter, 
slik som å lese bøker, høre på musikk, tegne og game. Han ser ikke slik som å lese bøker, høre på musikk, tegne og game. Han ser ikke 
mye på film og TV, men kan like det i ny og ne. Nicolas ser også mye på film og TV, men kan like det i ny og ne. Nicolas ser også 
fram til å smake mat fra et nytt land. På skolen gjør han det over fram til å smake mat fra et nytt land. På skolen gjør han det over 
gjennomsnittet, og favorittfagene hans er naturfag og matematikk.  gjennomsnittet, og favorittfagene hans er naturfag og matematikk.  
Nicolas gleder seg til å oppleve norsk kultur og han ønsker å lære så Nicolas gleder seg til å oppleve norsk kultur og han ønsker å lære så 
mye som mulig i løpet av året hans i Norge. mye som mulig i løpet av året hans i Norge. 

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


