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Francesco Paolo er en selvstendig, tålmodig og musikalsk gutt fra Francesco Paolo er en selvstendig, tålmodig og musikalsk gutt fra 
Italia. Familien og vennene hans er viktige for ham, og det er ofte Italia. Familien og vennene hans er viktige for ham, og det er ofte 
de han går til for å få råd, eller gi råd dersom det etterspørres. Han de han går til for å få råd, eller gi råd dersom det etterspørres. Han 
har vokst opp som eldst i en søskenflokk på fem og er vant med få har vokst opp som eldst i en søskenflokk på fem og er vant med få 
ansvar og forholde seg til familiens regler. Av lærere beskrives han ansvar og forholde seg til familiens regler. Av lærere beskrives han 
som en kunnskapsrik, moden og ansvarsfull elev. Musikk, litteratur som en kunnskapsrik, moden og ansvarsfull elev. Musikk, litteratur 
og sport er noen av hans interesser. Francesco Paolo spiller gitar og sport er noen av hans interesser. Francesco Paolo spiller gitar 
nesten hver dag, og liker følelsen av å forsvinne fra hverdagen når nesten hver dag, og liker følelsen av å forsvinne fra hverdagen når 
han spiller. Til vanlig spiller han fotball tre ganger i uka. Francesco han spiller. Til vanlig spiller han fotball tre ganger i uka. Francesco 
Paolo trives med å spille på et lag og det å jobbe sammen om å nå Paolo trives med å spille på et lag og det å jobbe sammen om å nå 
et felles mål. Dette har han også tatt med seg over i gruppearbeid et felles mål. Dette har han også tatt med seg over i gruppearbeid 
på skolen. Her er han en motivert elev og liker spesielt godt på skolen. Her er han en motivert elev og liker spesielt godt 
naturfag, litteratur, historie, filosofi og gym. Francesco Paolos mål naturfag, litteratur, historie, filosofi og gym. Francesco Paolos mål 
for utvekslingsoppholdet er å bli kjent med norsk kultur og språk.for utvekslingsoppholdet er å bli kjent med norsk kultur og språk.

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


