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Fiona er en aktiv og utforskende jente fra Massachusetts i USA. Hun Fiona er en aktiv og utforskende jente fra Massachusetts i USA. Hun 
beskriver seg selv som en livsglad, kunstnerisk og organisert person. Hun beskriver seg selv som en livsglad, kunstnerisk og organisert person. Hun 
er halvt kinesisk og har tilbragt mesteparten av oppveksten i Kina. Den er halvt kinesisk og har tilbragt mesteparten av oppveksten i Kina. Den 
kinesiske kulturen er derfor viktig for henne og familien.  Fiona er vant kinesiske kulturen er derfor viktig for henne og familien.  Fiona er vant 
til en travel hverdag. Interessene hennes spenner seg fra ski og sjakk til til en travel hverdag. Interessene hennes spenner seg fra ski og sjakk til 
musikk og litteratur. Hun er en motivert skoleelev som ved siden av å være musikk og litteratur. Hun er en motivert skoleelev som ved siden av å være 
interessert i fag som historie, geografi og globale studier, også er engasjert interessert i fag som historie, geografi og globale studier, også er engasjert 
i skolens matte- og debattlag. Fiona snakker både engelsk og kinesisk, og i skolens matte- og debattlag. Fiona snakker både engelsk og kinesisk, og 
har spansk på skolen. På fritiden spiller hun trompet i et messinggruppe har spansk på skolen. På fritiden spiller hun trompet i et messinggruppe 
og i et orkester, og øver på spillingen daglig, noe hun ønsker å fortsette og i et orkester, og øver på spillingen daglig, noe hun ønsker å fortsette 
med når hun kommer til Norge. I tillegg spiller hun piano og har ukentlige med når hun kommer til Norge. I tillegg spiller hun piano og har ukentlige 
pianotimer.pianotimer.

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


