
 

 

Ett år som gästelev på Lycée International 

 
 

Lycée International är en stor internationell skola väster om Paris. Eleverna får här en fransk 

skolutbildning enligt den franska läroplanen. Varje elev är dessutom inskriven i någon av de 

fjorton nationella språksektionerna nämligen den amerikanska, brittiska, dansk, norska, 

holländska, italienska, japanska, polska, ryska, portugisiska, spanska, tyska, kinesiska eller 

svenska. Om man behärskar något av dessa språk kan man vara elev på skolan. Den som inte 

kan franska från början lär sig det under sitt första år. 

  

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, och i 

dem får man intensivundervisning i franska. Kom hit direkt efter nian eller efter årskurs 1 på 

gymnasiet !  Detta blir ett extra, men otroligt lärorikt år fyllt av upplevelser från Frankrike 

och en internationell skolmiljö. Om du trivs väldigt bra, är duktig och motiverad, finns det en 

möjlighet att stanna kvar och ta studenten här.  Du kommer att bli perfekt franskpråkig! 

 

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 åtta lektioner i veckan går du till din svenska klass och 

har undervisning tillsammans med andra svenska elever i årskurs ett. Ni läser svenska, 

historia och samhällskunskap enligt den svenska kursplanen. Resten av tiden tillhör du en 

klass bestående av kamrater från de övriga tretton språksektionerna. Ni får 

intensivundervisning i franska språket under tio veckotimmar. Under en del av dessa timmar 

delas klassen upp i två nivågrupper beroende på förkunskaper.  

 

 



 

 

Tillsammans 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. De duktigaste eleverna 

brukar ta en Cambridge Proficiency samtidigt med studenten. Dessutom finns många 

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 gymnasiet uppgår i år till 1 800 euros. Till detta kommer kostnader för 

läromedel och skolmat. Inackorderingskostnaderna brukar uppgå till ca 600-750 euros per 

månad. Ofta kan man som gästelev få skolpeng från sin hemkommun.  

 

 

Hur skriver man in sig på Lycée International? 

Kontakta oss per mail admin@sectionsuedoise.com eller 

ring +33 1 34 51 77 38 för att få din ansökningshandling.  

 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! 
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