Ett lärorikt år som gästelev
på Lycée International

Lycée International är en stor internationell skola väster om Paris. Det är en fransk skola,
där det finns 13 sektioner: den amerikanska, brittiska, dansk, norska, holländska, italienska,
japanska, polska, ryska, portugisiska, spanska, tyska och svenska.
Eleverna får här en fransk skolutbildning enligt den franska läroplanen plus att de åtta
timmar i veckan undervisas i svenska, fördelat på fyra timmar historia och samhällskunskap
och fyra timmar litteratur enligt gällande läroplan.
Du kan vara gästelev i årskurs ett på gymnasiet. På Lycée International finns en speciell
struktur för att ta emot elever från utlandet. Dessa klasser kallas ”français spécial”- FS.
I dem får man intensivundervisning i franska.

Du kan komma hit direkt efter nian. Därefter har du tre alternativ:
1. Du börjar ettan i gymnasiet i Sverige.
2. Du börjar tvåan i gymnasiet i Sverige.
Det är mottagande skola i Sverige som avgör om det är möjligt. Du bör informera dig
om detta innan du reser ut.
3. Du går hela gymnasietiden här och tar vår internationella studentexamen OIB, som
ger dig behörighet till universitet och högskolor i hela världen.

Väljer du att komma hit efter ettan på gymnasiet blir detta ett extra, men otroligt lärorikt, år
fyllt av upplevelser från Frankrike och en internationell skolmiljö.

Hur ser ett skolår ut för en gästelev?
Den franska delen utgör ungefär åttio procent av undervisningen och den svenska tjugo
procent. Du tillhör två klasser. Under de åtta lektioner i veckan du har svenska går du till din
svenska klass och har undervisning tillsammans med andra svenska elever i årskurs ett.
Resten av tiden tillhör du en klass bestående av kamrater från de övriga tolv
språksektionerna. Ni får undervisning i franska språket under tio veckotimmar. Under en del
av dessa timmar delas klassen upp i två nivågrupper beroende på förkunskaper. Dessutom
har ni också matte, biologi, fysik, kemi och gymnastik på franska.
Du kan fortsätta med engelska och andra språk som du redan läst. Engelsklärarna är ofta
engelsmän eller amerikaner och undervisningen är nivågrupperad.
Många elever brukar ta en Cambridge Proficiency samtidigt med studenten. Dessutom finns
tusen möjligheter att tala engelska med alla de engelskspråkiga skolkamraterna.

Hur bor en gästelev?
Det finns inget internat på skolan. En del gästelever ordnar boende på egen hand. De bor då
vanligtvis hos svenska släktingar eller vänner. Den svenska sektionen hjälper den som vill
vara inackorderad att hitta franska familjer.

Vad kostar det?
Skolan är statlig. Man betalar således ingenting för den franska delen. Svenska sektionen är
en privat skolförening som får bidrag från den svenska staten. Årsavgiften för
undervisningen på sektionen uppgår i år till 2288 euros. Till detta kommer kostnader för
läromedel och skolmat. Inackorderingskostnaderna brukar uppgå till ca 600 euros per månad
(loven räknas bort). Ofta kan man som gästelev få skolpeng från sin hemkommun.

Hur skriver man in sig på Lycée International?
Kontakta Svenska sektionen per mail : admin@sectionsuedoise.com eller
ring oss på tel; +33 1 34 51 77 38 för att få din ansökningshandling.
Ansökan sker fr.o.m. januari varje år.

Ta chansen att få vara med om ett oförglömligt år!
Varmt välkommen med din ansökan!

