
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 info@afs.no. 

 

Så et frø for fred – bli vertsfamilie! 

AFS har sådd frø for fred gjennom utveksling i mer 
enn 70 år. Ved å bringe mennesker fra ulike kulturer 
sammen, bidrar vi til å skape en mer rettferdig og 
fredelig verden. Vil familien din plante et frø for fred 
ved å ta imot en utvekslingselev for et skoleår? 
 

I midten av august kommer om lag 130 
utvekslingselever fra alle verdenshjørner til Norge.  
De gleder seg til å bli kjent med Norge ved å bo et år i 
en norsk familie og gå på 
videregående skole. 
 

AFSeren vil bli en del av familien - og dele både 
hverdager og høytider, gleder og sorger. Som 
vertsfamilie får du muligheten til å oppleve en ny 
kultur i ditt eget hjem, samtidig som du gir en 
ungdom en enestående og viktig opplevelse.  
 

Alle typer familiekonstellasjoner kan være 
vertsfamilier, og det er ikke nødvendig at det er 
andre barn/ungdommer i huset. 
 
 
MØT NOEN AV ELEVENE SOM ER MED I SPEIDERNE 

 

Benedetta fra Italia er ei ekstrovert og selvstendig jente fra Sicilia. På fritiden er hun flink til å holde seg i 
aktivitet. Hun fyller dagene med speiderne, svømming, teater, musikk og sang. Selv om hun er en travel 
jente forstår hun viktigheten av ikke å bortprioritere skolen. Hun jobber hardt med lekser og får jevnt over 
gode karakterer. På skolen er hun mest interessert i vitenskapsfag og leker med tanken om å bli lege når hun 
blir eldre. Hun håper å kunne vokse på utvekslingsopplevelsen og få en økt forståelse for verden utenfor 
Italia. Hun håper å få mange nye venner, ha det gøy og ikke minst lære om vår kultur og vårt språk. 

Donatello fra Italia  er en utadvendt og hardtarbeidende gutt som alltid gjør sitt beste. Han har en eldre bror 
og en yngre søster som han har et godt forhold til og foreldre som han er veldig glad i. Familien er veldig travel 
i hverdagen, men prøver å spise middag sammen så ofte som mulig. Donatello er en god student og har noen 
av de beste karakterene i klassen. Han hjelper gjerne andre som trenger det og snakker med alle på skolen. På 
fritiden er Donatello med i speiderne, noe han liker veldig godt da han får bli kjent med seg selv og naturen på 
en helt ny måte. Ellers er han også glad i å lese, høre på musikk, spille trommer og stå på snowboard. Han 
gleder seg til å komme til Norge å få møte nye mennesker og oppleve nye steder.  
 

Nele fra Fransktalende Belgia. Vennene hennes beskriver henne som snill, morsom og utadvendt. Hun er 
speider og liker å være ute i naturen. Speiderne har også gitt henne muligheten til å reise mye rundt i 
verden, noe som har fått Nele til å innse hvor mye hun liker språk og kultur. Skolen Nele går på er en av de 
beste i byen, noe som gjør at mye av tiden går til hjemmelekser og selvstudie. Hun jobber hardt og gir seg 
ikke før hun får til det hun prøver på. Foreldrene til Nele er skilt, men støtter opp og hjelper til med det som 
trengs. Familien er viktig for Nele og hun gleder seg til å møte nye søsken i en norsk familie. Hun tror også at 
dette året blir veldig lærerikt og viktig for fremtiden som oversetter eller tolk. 
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