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Information och riktlinjer för studier vid Svenska Skolan i Paris
Läs SP-, NV- eller EK-programmet på Svenska Skolan i Paris
Svenska Skolan i Paris (SSP) är en av de sex svenska utlandsskolor som fått regeringens tillstånd
att bedriva svensk gymnasieundervisning utomlands. Denna verksamhet startade i SSPs regi
läsåret 2000-2001. Vår gymnasieundervisning vänder sig till två kategorier av elever. Utöver de
svenska ungdomar som redan bor eller kommer att bo med sin familj i Paris i och med
föräldrarnas arbete, tar vi också emot gästelever från Sverige i årskurs två och tre.
Kurser
SSP erbjuder kurser i åk 1, 2 och 3 på SP, NV- samt EK-programmet (se också ”Kursutbud”).
Vilka av kurserna som slutligen ges i respektive årskurs beror dels på elevernas studieplaner, dels
på antalet elever per kurs (minimum 5 elever). När kursvalen görs bör eleven tänka på att
studiepoängen fördelas jämnt under studieåren så att inte studieåret i Paris blir det mest intensiva.
Elever på SSP läser högst 900p per läsår. SSP samordnar studieplanerna med gästelevernas
skolor i Sverige, så att återgången till skolorna i Sverige blir smidig.
Förstärkt undervisning i franska och momentet ”Franska – Realia”.
Det individuella valet/ valbara kurserna läggs oftast på ämnet franska. Realiamomentet inom
kursen i franska förstärks med ”Franska - Realia” som innebär att alla elever får möjlighet att lära
sig mycket om Paris ur olika aspekter. Inom ramen för detta moment görs också en hel del
studiebesök.
Lycée Saint Dominique (se också dokumentet ”Svenska gymnasiet på Saint Dominique”)
Vi är sedan drygt 15 år integrerade i den franska skolan Lycée Saint Dominique som ligger i
Neuilly-sur-Seine, en kommun väster om Paris, cirka 5 minuters metrofärd från Triumfbågen.
Den autentiska kontakten med fransk skola och samhälle bidrar i hög grad till att göra
franskundervisningen levande samt ger en god inblick i den franska skolkulturen. På Lycée Saint
Dominique samarbetar vi med de franska eleverna i olika ämnen. Inom ramen för kursen i
engelska genomför vi olika teman och projekt. Som elev är det naturligtvis av vikt att kunna
anpassa sig till den franska skolans regler och riktlinjer. SSP har även ett s.k. fadderprogram där
de svenska eleverna får personlig kontakt med en eller flera franska gymnasister.
Franskundervisningen
Eleverna nivågrupperas efter förkunskaper. Franska läses delvis för lärare med franska som
modersmål. De flesta elever läser 200p franska per läsår vilket motsvarar dubbel takt i
förhållande till svenska gymnasieskolor i Sverige. På SSP har vi fem timmar franska i veckan,
inklusive momentet Realia, som till att börja med ges på svenska.
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Praktik på en fransk arbetsplats
Under studietiden ingår det praktik på en fransk arbetsplats. Praktikperioden ger insikter i det
franska arbetslivets villkor utifrån ett internationellt perspektiv. Praktikperioden innebär också ett
tillfälle att tillämpa kunskaperna i franska och ingår som ett av kursmomenten i ämnet franska.
Praktikperioden på en vecka förläggs i början av juni.
Mentor - Elevvårdsteam
Samtliga elever har en mentor som har regelbundna samtal med sina elever. Mentorn ansvarar
också för att kontakt hålls med målsmän i Sverige för att samtala om elevens
kunskapsutveckling, studier samt den sociala situationen. Mentorerna har regelbundet samarbete
med skolledning och värdfamiljsansvarig i frågor som rör elevens helhetssituation. Denna grupp
utgör SSPs elevvårdsteam. I de fall föräldrar besöker eleven i Paris är de varmt välkomna att
besöka SSP på Lycée Saint Dominique för att träffa mentor, skolledning och lärare. Viktigt är
bara att boka in besöket genom att maila eller ringa i förväg.
Individuell studieplan och utvecklingsplan
För varje elev upprättas en individuell studieplan som anger de val av kurser eleven gjort. Efter
de individuella utvecklingssamtalen i respektive ämne, samt efter examinationer m.m.
dokumenterar lärarna elevens resultat med kommentarer på SchoolSoft, den interna
kommunikationskanalen som elever såväl som föräldrar använder. Syftet med detta är att
informationen ska vara ett tydligt och framåtsyftande utvecklingsdokument för den enskilde
eleven.
Elevinflytande
 Elevkår och kommittéer
SSPs elevkår har som mål att främja elevengagemang i olika frågor samt att verka för aktiviteter
som befrämjar verksamheten och tillvaratar elevernas intressen. Många kommittéer bildas under
läsåret. Elevkårens styrelse har också en kamratstödjande funktion.
 CVL (Conseil de vie lycéenne)
CVL är det franska elevrådet på St Dominique. Två elevrepresentanter från SSP sitter alltid i det
franska elevrådet och kan där påverka och initiera svensk-franska projekt.
Bo i fransk värdfamilj
SSP väljer noggrant ut de värdfamiljer som kan ta emot gästelever. I värdfamiljen betraktas
eleven som familjemedlem och deltar i familjens vardagsliv. De gästelever som har möjlighet att
ordna egna värdfamiljer i Paris genom att de har släktingar på plats i Paris är välkomna att göra
det. Detta beslutas och informeras om i god tid före elevens ankomst. I dessa fall är det
nödvändigt att familjerna och skolan har kontakt med varandra.
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Kostnader
Skolavgiften för läsåret 2017-18 är 11 440 €. Cirka hälften av skolavgiften finansieras i regel
av den kommunala skolpengen (se nedan). I skolavgiften ingår läroböcker, studiebesök, utflykter
samt skolresa.
Skollunchen kostar 1 600€ och består av en trerätters näringsrik och vällagad lunch.
Kostnaden för inackordering i fransk värdfamilj med halvpension är 7 200 €.
Buss- och tunnelbanekort ”Carte Imaginaire” kostar 440 € för hela läsåret.
En anmälningsavgift på 200 € tillkommer för alla nya elever.
Denna avgift återbetalas till familjen om eleven inte kan beredas plats. Om familjen däremot själv
drar tillbaka sin ansökan betalas inte registreringsavgiften tillbaka. Om elev antas till året på SSP
ombeds familjen teckna en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring.
Om en elev återvänder till Sverige under pågående termin, vilket är ytterst ovanligt, betalas full
avgift . Om uppsägning av elevplats sker efter den 31 oktober debiteras dessutom målsman
2000€ för kommande termin.
Elev som inte betalt sina avgifter riskerar avstängning från SSP. Skolan tillämpar dröjsmålsränta
(diskonto + 8%) på förfallna belopp. Tvingas skolan till indrivning eller andra juridiska processer
för att säkerställa sina fordringar, belastas målsman full kostnad för detta.
Vid frågor som rör avgifter, fakturor eller betalningar kontaktas skolans administratör Catarina
Serreau, mail: catarina.serreau@svenskaskolanparis.com eller telefon: +33146223105.

Möjligheter till bidrag och studiestöd
Någon skyldighet för gästelevernas hemkommuner att bidra till täckandet av kostnaderna för
skolgången i Paris föreligger inte. Efter ansökan från föräldrarna kan respektive kommun bevilja
medsändande av den s.k. skolpengen. Vår erfarenhet är att kommunerna i de allra flesta fall
bidrar ekonomiskt till ett studieår i Paris med minst motsvarande interkommunal ersättning
(ca.60 – 80 000 kronor). Bidraget betalas ut direkt till SSP, varefter skolavgiften minskas med
motsvarande belopp. Vissa kommuner betalar även inackorderingsbidrag efter ansökan. Eleverna
söker och erhåller alltid studiebidrag från CSN. Många skolor i Sverige har egna stipendiefonder
eller andra bidragsmöjligheter. Svenska Skolan i Paris har möjlighet att ge nedsättning av
avgiften i vissa fall. Ansökan om nedsättning skickas in och blankett för detta ändamål kan
rekvireras från skolan.
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Antagningskriterier
Elever som är bosatta i Paris med sina föräldrar har förtur. Vid beslut om antagning av gästelever
tas hänsyn till om den sökandes studieprofil passar med skolans utbud av kurser. Hänsyn tas
också till elevens mognad och förmåga att kunna anpassa sig till att bo, leva och studera i en
annan kultur. Andra kriterier är lärares omdömen, elevens studiemotivation och personliga
motivationsbrev. Den slutliga antagningen sker efter personliga intervjuer.

Ansökningsblanketter
Ansökningsblanketter skrivs ut från skolans hemsida, skannas och skall vara SSP tillhanda
senast 1 april 2017

Välkommen till ett annorlunda och spännande gymnasieår i Paris!
SVENSKA SKOLAN I PARIS
gymnasiet@svenskaskolanparis.com

