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SVENSKA SKOLAN I PARIS (SSP)

VÄRDFAMILJ

SSPs värdfamiljer är noggrant utvalda. Svenska gymnasiet i Paris försöker rekrytera en familj som
passar dig och dina önskemål så långt det är möjligt. Vi ber dig fylla i nedanstående uppgifter samt
svara på frågorna.
Elevens namn: _____________________________________________________________________
Födelsenummer: ___________________________________________________________________
Gatuadress:__________________________________________________________________
Postnr: ____________________________

Kommun:_______________________________

Telefon, fast: ____________________________ Mobil: _______________________________
Skolans namn___________________________________ Kommun:______________________
Syskon och deras ålder: ________________________________________________________
Fritidsintressen: ______________________________________________________________
Vilket steg läser du i franska: __________________________________________________

Hur bedömer du din nivå i franska?
Flytande □ Förstår mycket men har svårt att uttrycka mig □ Har stora luckor □ Har inga förkunskaper □

Önskemål beträffande värdfamilj i Paris
(Observera att nedanstående är önskemål. I vissa fall kan inte alla uppfyllas.
Skolan måste t.ex. ibland placera två elever i samma familj)
Ja

Nej

□

□

Jag önskar att det finns barn eller ungdomar
i familjen

□

□

Jag önskar en familj utan barn
eller ungdomar

□

□

Jag önskar bo i samma värdfamilj som en
annan svensk elev på SSP
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Jag behöver specialkost (är vegetarian el. dyl.)

Ja

Nej

□

□

Om ja, beskriv vilken typ av kost det gäller:______________________________________________
Jag är allergisk

□

□

Om ja, beskriv mot vad: _____________________________________________________________
Obs! Angående din hälsa – fyll även i blanketten ”Hälsodeklaration” (Blankett 3)

1) Har du tidigare bott hemifrån under en längre tid? I så fall, var och när?
…………………………………………………………………………………………………
2) Söker du tillsammans med någon kamrat? I så fall vem?
………………………………………………………………………………………………….
3) Bor du tillsammans med båda dina föräldrar?
…………………………………………………………………………………………………..
4) Har du vissa regler att följa när det gäller utegångstider eller annat?
…………………………………………………………………………………………………
5) Om du har syskon, hur skulle du kortfattat beskriva ert förhållande?
………………………………………………………………………………………………….
6) Är du van att hjälpa till hemma (ex.städning av ditt rum, matlagning, stryka/ tvätta egna kläder)?
………………………………………………………………………………………………..
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7) Hur mycket tid ägnar du i nuläget åt läxläsning per vecka?
…………………………………………………………………………………………………
8) Hur lång resväg har du idag till din skola?
…………………………………………………………………………………………...........
9) Är du van att regelbundet äta tillsammans med din familj?
……………………………………………………………………………………………......
10) Har du någon idé om skillnader mellan en svensk och en fransk familjs levnadsmönster?
……………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………….....
.................................................................................................................................................
11) Om du bad en kamrat beskriva dig med en enda mening, vad tror du att hon/han skulle säga?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

