Skolverksamheten på Svenska Skolan i Paris

Svenska Skolan i Paris startade 1878 och är världens äldsta utlandsskola. Skolan välkomnar
barn från förskolan t.o.m. gymnasiet. Precis som skolorna i Sverige delas läsåret in i en höstsamt en vårtermin.
Svenska Skolan har en fransk profil, oavsett stadium. Detta innebär i korthet att skolan
utnyttjar sin franska omgivning, lägger vikt vid att använda Paris som ett ”autentiskt
läromedel”, gör studiebesök o.s.v. Skolan har också en förstärkt timplan i ämnet franska på
alla stadier. En infödd fransk pedagog arbetar i alla grupper i ämnena franska, bild och slöjd
samt i förskolan. Gymnasiet genomsyras av den franska profilen på ett naturligt sätt i och
med den franska omgivningen, boende i värdfamiljer, extra utlagd tid på momentet fransk
realia som innebär studiebesök och kunskap om Paris förr och nu.
Det låga elevantalet i varje grupp gör att flera årskurser samläser. Vanligtvis läser tre
årskurser tillsammans. Antalet elever i varje undervisningsgrupp ligger vanligtvis mellan 10
och 20. Varje elev på grundskolan har sin skriftliga individuella utvecklingsplan (SIUP), som
följs upp två gånger om året.
Förskolan välkomnar svenska, nordiska och franska barn från 3-5 år. Förskolan tillbringar
förmiddagarna i Parc Monceau, äter lunch i skolan och är sedan inomhus till kl 15 alla dagar
utom på onsdagar då barnen slutar kl 13. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven
och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskolan följer
den svenska läroplanen och arbetar mot dess mål:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fw
pubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442

Förskoleklassen tar emot barn från och med 6 år. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn
på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Förskoleklassen arbetar regelbundet med 5-årsgruppen i förskolan och med åk 1. F – åk 1
har engelska 60 min/veckan . De har franska 100 min/veckan med en svensk och en infödd
fransklärare.
I åk 1 – åk 3 läggs stor vikt vid att utveckla basfärdigheterna: läsa, skriva, tala, lyssna och
räkna. Eleverna arbetar mot målen i läroplanen, Lgr 11, för åk 3. Eleverna i åk 3 har
Nationella Prov i svenska och matematik i slutet av året. Åk 2-3 har engelska och franska två
timmar/veckan.

I åk 4 – åk 6 ökar franskundervisningen med tre timmar/veckan. Eleverna har bild och slöjd
tillsammans med eleverna i högstadiet. En infödd fransk lärare och en svensk leder
undervisningen i dessa ämnen. Eleverna i årskurs 6 får sitt första betyg vid höstterminens
slut. Samma årskurs genomför de Nationella Proven under vårterminen. I slutet av årskurs 6
ska de mål som stipuleras i läroplanen, Lgr 11 vara uppnådda och betyg delas ut i samband
med sommaravslutningen.
åk 7-9 , Svenska Skolans högstadium, består av tre årskurser som ingår i samma grupp.
Eleverna följer kursplanerna för respektive årskurs men samarbetar ofta inom olika ämnen.
Från och med högstadiet har eleverna ämneslärare i alla ämnen. Klassen har en mentor som
i samråd med rektor ansvarar för övergripande frågor. Högstadieundervisningen bedrivs
integrerat i en fransk skola med 2000 elever. De praktiska ämnena, musik, bild och slöjd, är
förlagda till grundskolan på 9, rue Médéric. Eleverna arbetar mot målen i läroplanen för åk 9.
Eleverna i åk 9 har Nationella Prov i svenska, matematik, engelska, ett No-ämne och ett Soämne under vårterminen. Alla elever i åk 7-9 får terminsbetyg.
Undervisningen planeras utifrån den svenska läroplanen Lgr11:
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fw
pubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575

Gymnasiet följer de svenska styrdokumenten, den svenska skollagen och läroplan för
gymnasiet:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning
Svenska Skolans gymnasium är sedan 15 år integrerad i en stor fransk skola, Lycée Saint
Dominique i Neuilly-sur-Seine. Vissa samarbetsprojekt görs bland annat inom ramen för
kursen i engelska men i övrigt följs timplanen som en vanlig svensk skola. Gruppstorlekarna
är dock oftast mindre än i Sverige, vilket gör att närheten till pedagogerna gynnas.
Gymnasiet har en minoritet av elever som bor i Paris med sina föräldrar. Majoriteten utgörs
av s.k. gästelever som tillbringar ett av sina gymnasieår i Paris, bor i franska värdfamiljer och
lär sig genom detta mycket om fransk kultur och vardagsliv. Eleverna ”förlorar” inte något år
utan återvänder till sina skolor i Sverige för att avsluta sin gymnasietid. Gästelever kan dock
även gå i trean på Svenska Skolan. Varje år finns det mellan 3 och 10 elever som tar
studenten.
Gymnasiet erbjuder tre program: det samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och det
ekonomiska programmet. De individuella studieplanerna planeras i samråd med elevernas
skolor i Sverige för att underlätta återgången efter ett gästelevsår. Svenska Skolans
gymnasium består varje år av 60 elever. Eleverna har varsin mentor som har ett
helhetsgrepp om studiesituationen men som också kan stötta eleverna i andra frågor, av
social eller praktisk karaktär.

