Å være vertsfamilie er en spennende og lærerik
opplevelse for hele familien. Dere får lære om en
ny og spennende kultur, samtidig som dere deler
deres egen. Ikke minst gir dere en ungdom fra et
annet land muligheten til et skoleår i Norge!
Elevene kommer til Norge i midten av august, og
er mellom 16 og 18 år. Som vertsfamilie tilbyr
dere først og fremst et godt og trygt hjem for
eleven AFS ordner med skole, og er tilgjengelige
døgnet rundt skulle det være noe.
Alle typer familier kan bli vertsfamilier, og det er
ikke nødvendig at det er andre barn/ungdommer
i huset.
MØT NOEN AV ELEVENE SOM LIKER
FOTBALL 

Naoki fra Japan er en aktiv, livlig og sosial gutt som trives godt i andres selskap. Han bor på skolen
fra mandag til fredag og reiser hjem i helgene. Han har en eldre søster som han har et godt forhold til
og foreldre som han snakker med om alt. Familien har også to katter som han er glad i. Han er en
aktiv gutt og spiller fotball fem ganger i uken. Han liker også å stå på ski, snowboard og å dra på
campingturer. Han har en egen motorsykkel og kjører ofte på turer med et kamera på lur. Naoki er
en hardtarbeidende student og håper i fremtiden å jobbe som ingeniør. Skolen han går på er et
institutt for teknologi , og han føler at han lærer nye spennende ting hver dag. Han gleder seg til å
komme til en norsk familie, og tror det blir veldig spennende å lære seg norsk.

Alvaro fra Spania blir beskrevet som utadvendt, energisk og hardtarbeidende. Han bor ikke lenger
hjemme hos foreldrene, ettersom han studerer på en internasjonal skole i Alicante. Dette har gjort han
mye mer selvstendig og klar for nye utfordringer. Han snakker fortsatt hver dag med broren og
foreldrene. På skolen studerer han til å bli kaptein på båt. Dette synes han er veldig spennende og er
noe han allerede er veldig flink til. Han har mange venner og tilbringer mye tid med de etter skolen.
Han er også veldig opptatt av fotball og spiller det tre ganger i uken. Han håper på å fortsette med
dette i Norge. Alvaro er nysgjerrig på andre kulturer og land, noe som har gitt han lyst til å reise på
utveksling. Han gleder seg til å bli kjent med nye mennesker og oppleve en annen måte å leve på.

Sadettin Mert fra Tyrkia bor sammen med foreldrene sine. Han foretrekker å bruke mellomnavnet
sitt, og de fleste vennene hans kaller ham derfor bare Mert. Familien er veldig viktig for Mert, og han
liker godt å tilbringe tid sammen med dem i feriehuset deres, hvor de dyrker pistasjnøtter, oliven,
druer og epler. Han trives godt på skolen og jobber hardt for bra resultater, ettersom han ønsker en
god utdannelse og jobb i fremtiden - gjerne innenfor medisin. På fritiden er Mert gjerne med
vennene sine, og de er bl.a. glad i å gå på kafé og kino sammen. Han er også glad i fotball og
basketball, og liker både å spille selv og å se kamper. Svogeren til Mert var AFSer i USA for en del år
siden, og Mert er glad for at det nå er hans tur til å oppleve en til nå ukjent kultur fra innsiden.

Nysgjerrig? For mer informasjon og for å bli kjent med flere av våre flotte
utvekslingselever gå til www.afs.no. Du kan også ta kontakt på 22317900 eller via
info@afs.no.

