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Teresa fra Italia beskriver seg selv som en viljesterk, morsom og Teresa fra Italia beskriver seg selv som en viljesterk, morsom og 
respektfull person. Hun har en travel hverdag med mye skolearbeid respektfull person. Hun har en travel hverdag med mye skolearbeid 
og trening, men klarer å holde seg organisert. På fritiden driver og trening, men klarer å holde seg organisert. På fritiden driver 
hun med turning, som er hennes store lidenskap. Teresa trener hun med turning, som er hennes store lidenskap. Teresa trener 
fem ganger i uka, noe som gjør at resten av fritiden ofte går til fem ganger i uka, noe som gjør at resten av fritiden ofte går til 
skolearbeid. Til gjengjeld har hun mange gode venner fra turningen skolearbeid. Til gjengjeld har hun mange gode venner fra turningen 
og det er noe hun prioriterer fordi ønsker det og fordi det gjør og det er noe hun prioriterer fordi ønsker det og fordi det gjør 
henne glad. Teresa er en hardtarbeidende elev, og er opptatt av å henne glad. Teresa er en hardtarbeidende elev, og er opptatt av å 
få gode karakterer. Favorittfaget hennes er litteratur, både engelsk, få gode karakterer. Favorittfaget hennes er litteratur, både engelsk, 
fransk, italiensk og tysk litteratur. I tillegg liker Teresa å synge, og fransk, italiensk og tysk litteratur. I tillegg liker Teresa å synge, og 
har sunget i kor fram til hun fylte 14. Hun spiller også gitar og har sunget i kor fram til hun fylte 14. Hun spiller også gitar og 
har nylig begynt å lære seg å spille piano, som hun håper hun kan har nylig begynt å lære seg å spille piano, som hun håper hun kan 
fortsette med når hun kommer til Norge. De går ofte turer sammen. fortsette med når hun kommer til Norge. De går ofte turer sammen. 
Hun er veldig åpen med foreldrene sine og vant til å fortelle dem Hun er veldig åpen med foreldrene sine og vant til å fortelle dem 
om alt hun gjør. om alt hun gjør. 

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


