
Sara fra Italia � 
Født: Oktober 2005 
Interesser: Langrenn, 
svømming, turgåing og musikk 

For mer informasjon:
www.afs.no/vertsfamilie

Sara er en positiv, arbeidsglad og moden jente fra Italia. Helt siden hun Sara er en positiv, arbeidsglad og moden jente fra Italia. Helt siden hun 
var liten har favorittidretten hennes vært langrenn. I tillegg liker hun andre var liten har favorittidretten hennes vært langrenn. I tillegg liker hun andre 
idretter som svømming, tennis og turgåing. På idrettslaget er hun i en eldre idretter som svømming, tennis og turgåing. På idrettslaget er hun i en eldre 
gruppe, men liker godt å hjelpe de yngre. Sara liker også å spille gitar og er gruppe, men liker godt å hjelpe de yngre. Sara liker også å spille gitar og er 
veldig glad i musikk generelt. Hun spiller i band og med venner. Sara går på veldig glad i musikk generelt. Hun spiller i band og med venner. Sara går på 
en skole med lingvistikklinje, og favorittfagene hennes er språk. Det er noe en skole med lingvistikklinje, og favorittfagene hennes er språk. Det er noe 
hun kan se for seg å studere og jobbe med senere i livet.Hun blir aldri lei hun kan se for seg å studere og jobbe med senere i livet.Hun blir aldri lei 
av å møte nye folk. På skolen liker hun å hjelpe klassekamerater og venner av å møte nye folk. På skolen liker hun å hjelpe klassekamerater og venner 
med hva det skulle være. Sara er en pliktoppfyllende og flittig elev, som med hva det skulle være. Sara er en pliktoppfyllende og flittig elev, som 
liker å jobbe med skolearbeid. Hun blir sjeldent frustrert og prøver å være liker å jobbe med skolearbeid. Hun blir sjeldent frustrert og prøver å være 
glad og få mest mulig ut av hverdagen. Sara har alltid vært fascinert av å glad og få mest mulig ut av hverdagen. Sara har alltid vært fascinert av å 
bli kjent med nye land, kulturer og måter å leve på. Hun er veldig klar for å bli kjent med nye land, kulturer og måter å leve på. Hun er veldig klar for å 
dra på utveksling, selv om hun vet at det sikkert ikke alltid vil være lett.dra på utveksling, selv om hun vet at det sikkert ikke alltid vil være lett.

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


