Svenska gymnasiet på Saint Dominique
Svenska gymnasiet har sedan läsåret 2001-2002 sina skollokaler i en fransk skola som heter
Saint Dominique. Skolan ligger väster om Paris i den angränsande kommunen Neuilly-surSeine dit man enkelt kommer man med ettans metrolinje. Som många andra skolor i Frankrike
är detta en halvprivat skola med en katolsk profil (École catholique). Det innebär dock inte att
de franska eleverna måste vara katoliker för att få gå här utan alla elever är välkomna. Här
finns 2400 elever från förskola till gymnasiet. Det franska gymnasiet har drygt 700 elever.
Den svenska sektionen har 70 elever fördelade på tre program (natur, samhälle och ekonomi).

Kulturmöten - kulturkrockar
Samarbetet med Saint Dominique ger dig en unik möjlighet att få inblick i det franska
skolsystemet. Det ökar din förståelse för skillnader men du kommer även att upptäcka många
likheter mellan våra respektive skolkulturer. För varje år hjälps vi åt att finna nya
stimulerande samarbetsformer och därmed ökar vi vår integration på skolan. Vi har bland
annat ett uppskattat faddersystem där de svenska eleverna får personlig kontakt med de
franska gymnasisterna. En timme i veckan, under vissa perioder, har du möjlighet att vara
med på en lektion på Saint Dominique. Du kan välja om du vill vara med på förskolan,
grundskolan eller på en gymnasietimme. Detta är helt frivilligt men ger dig en inblick i hur
den franska skolan fungerar.

Våra förväntningar på dig
Vi förväntar oss att du är positiv till integration och till att samarbeta med franska elever i
olika åldrar. Vi förväntar oss också att du tycker det är spännande att lära dig tala franska och
leva så franskt som möjligt. Även om du är myndig när du börjar på Svenska gymnasiet
förbinder du dig att följa båda skolornas regler och riktlinjer.
Eftersom du söker dig utomlands, tar vi för givet att du är en öppen, nyfiken och
internationell person som tar initiativ och som försöker integrera sig i den franska skolan
och i det franska samhället.

Regler på Saint Dominique och Svenska gymnasiet
1. Kom i god tid till lektionerna
För att komma in på Saint Dominiques skolområde ska du gå igenom en grind som öppnas av
en grindvakt. För sen ankomst accepteras i princip inte. Du får inte heller lämna skolområdet
utan anledning utan måste följa dina start- och sluttider som du har på ditt schema.

Om du trots allt skulle anlända för sent:
All sen ankomst registreras av lärare i SchoolSoft.
Om du har upprepade förseningar kallar mentorn till samtal. Fortsätter problemen
kontaktas skolledning och målsmän.
Vid hög ogiltig frånvaro kontaktas CSN, som kan neka dig rätten till studiebidraget.

2. Vi förväntar oss 100 % närvaro
Det är viktigt att du inte missar några lektioner. Både ur studie- och social synpunkt är det
viktigt att du är närvarande på samtliga lektioner.
Om du skulle bli sjuk:
Dina föräldrar i Sverige anmäler din eventuella sjukfrånvaro på SchoolSoft.
Om du blir sjuk under skoldagen ska du även kontakta skolans expedition .

3. Respektera kläd- och uppförandekoder
Enligt rektorn på Saint Dominique ska du som elev kunna avgöra vilka klädkoder som gäller i
olika sammanhang. Att de svenska eleverna följer skolans klädkoder och inte klär sig som till
fest eller badstranden (klär upp sig eller klär ner sig) anses självklart. När det gäller
uppförande och ordning finns det tydliga skillnader mellan svenska och franska skolor.
Viktigt att respektera följande:
 Du får inte ha shorts, korta kjolar eller klänningar, synlig behå/ behåband eller
kalsong, urringade tröjor eller högklackade skor.
 Du får inte prata i mobiltelefon inom skolområdet.
 Du får inte tugga tuggummi inne på skolområdet.
 Du får inte använda hissen som finns i skolbyggnaden.
 Du får inte sitta på golvet i korridoren eller på fönsterhyllor.
 Du får gå direkt upp i klassrummen om du börjar klockan 8.15. Elever får inte
uppehålla sig i korridorer i väntan på att en lektion ska börja.
 Du får inte röka inom skolans område.

4. Visa artighet inför personal och lärare
I Frankrike värderas artighet mycket högre än i Sverige. Det är viktigt att du hälsar på all
personal du möter inne på skolområdet. Det betyder mycket att du säger ”Bonjour
Madame/Monsieur” varje gång du t.ex. passerar grinden. Var artig och håll upp dörrar för
andra vid utgångar, ingångar och i matkön.

5. Lunch på St Do
Lunchen på St Do är uppskattad av både personal och elever. Den är både god och nyttig och
ger dig energitillskott. Här kan du också äta tillsammans med franska ungdomar.
Tänk på:
Du får ett matkort som också gäller som passerkort (badge) för att komma in på
skolan. Detta ska du ha med dig varje dag. Summan du äter för registreras via
matkortet. Du får ta en förrätt, en varmrätt, en ost eller yoghurt, en dessert eller frukt.

6. Registrera din datakod – ha den alltid tillgänglig
Du kommer att få en datakod för att logga in på Saint Dominiques wifi. Om du vill tar du
med dig din bärbara dator till Saint Dominique. Vill du använda datorerna i skolbiblioteket
(CDI) bokar du in dig hos bibliotekarien genom att anteckna ditt namn i en registreringsbok.

7. Skolans interna kommunikation
För elever och föräldrar är SchoolSoft vårt intranät sedan några år.
Logga in varje dag för att se på planering, nyheter m.m. Rektor lägger varje söndag ut ett
veckobrev som både elever och föräldrar ombeds bekräfta att de läst. Skolans elevkår och
kommittéer har egna Instagram-konton.

Vad du kan förvänta dig på SSP och Saint Dominique
 En stimulerande internationell studiemiljö
 Engagerade lärare och personal.
 Tillgång till infödda lärare i franska och engelska
 Rika tillfällen att träffa franska ungdomar
 Unika möjligheter att dagligen utveckla din franska
 Möten med studiekamrater från olika delar av Sverige
 Kännedom om Paris och Frankrike som en del av undervisningsmiljön
 Praktik på en fransk arbetsplats

Ambassadör för Sverige och SSP
Tänk på att du både i och utanför skolan är ”ambassadör” för Sverige och för vår skola. Du
representerar också din kommun och din skola i Sverige.
Vi ser fram emot ett gott samarbete och vi lovar dig en studietid som kommer att få dig att
växa, mogna samt ge dig oförglömliga erfarenheter och kunskaper.

Välkommen att söka till Svenska skolan i Paris!
Sista ansökningsdag är den 1 april 2023

