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BESKRIVNING AV SKOLGÅNG PÅ LFSL  
 

 

 Ni har valt en utbildning på Lycée Français Saint Louis i Stockholm för ert barn. LFSL är en 

internationell skola under svensk lag, godkänd av AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à 

l’Étranger), det vill säga med befogenhet att undervisa enligt den franska läroplanen och ge 

franska nationella examina. Det är en unik modell och LFSL är liknar inte någon annan skola, vare 

sig fransk eller svensk. 

 

Syftet med dessa regler är att ge er mer information om hur LFSL drivs, så att familjer är fullt medvetna 

om dessa när de göra sina val av skolgång. 

 

Ett projekt 
När ni skriver in ert barn i en internationell skola är det ett val för ert barns utbildning som måste 

överensstämma med ert eget projekt som föräldrar. 

Språk 
Franska - Skolgång på LFSL utgör inte undervisning i franska, utan undervisning på franska.  

Elever måste använda franska även utanför skolan (i familjen, vid fritidsaktiviteter, annan möjlighet 

...). Det är ett väsentligt villkor för ert barns utveckling under hela skolgången på LFSL. 

Svenska – Eftersom LFSL är en svenska skola, tillhandahålls 2 timmar/vecka i obligatorisk 

undervisning i svenska till alla elever från CP till 3ème.  

Uppföljning 
Lärarna har i uppgift att underlätta för eleverna att ta till sig kunskap, men också att hjälpa dem i 

utvecklingen av egna färdigheter och kunskaper. De är där för att stödja och skapa en ram för 

eleverna för att främja lärande. Det finns många tillvägagångssätt, särskilt på låg- och 

mellanstadiet, för att stödja eleverna efter deras behov: kompletterande pedagogisk aktivitet 

(APC), speciallärare och elevassistenter.  

Utvärderingar 
Redan från CP (första klass) kommer ditt barn att utvärderas regelbundet. Läraren bestämmer 

tempo och datum för prov i klassen. De noteras med bokstäver eller siffror. De kan inte göras om 

i det franska systemet. På högstadiet och gymnasiet, inom idrott (EPS), inom ramen för franska 

officiella skrivelser, är bedömningen av flickor/pojkar olika. 

Fördelarna med Lycée Français Saint Louis 
•  En flerspråkig och multikulturell miljö med mer än 40 nationaliteter på skolan och en 

mycket hög nivå i moderna språk. 

•  En mänsklig miljö där elevantalet regleras per klass. 

•  Ett team av expertlärare, mycket engagerade i elevernas framgång, genom att fullt ut 

utveckla deras potential och ge stöd som i möjligaste mån motsvarar elevernas behov.  

• Ett stort skolhälsoteam som finns tillhanda för elevernas välbefinnande och 

utveckling. 

• Många innovativa och motiverande projekt för elever åtföljda av ”differentierad” 

pedagogik på alla olika sätt. 

• Utmärkta resultat i de nationella examina (Brevet, Baccalauréat, Gymnasieexamen) 

och möjligheter att byta till det svenska systemet under hela skolgången. 

http://www.lfsl.net/
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Antal undervisningstimmar och schema 
Antalet undervisningstimmar i den franska läroplanen är mycket mer omfattande än i svenska 

skolor. Det är därför viktigt att vara medveten om detta, eftersom ditt barns dagar blir längre, 

vilket innebär att det inte alltid är möjligt att utöva fritidsaktiviteter som organiseras på 

eftermiddagarna. 

 

 ELEMENTAIRE COLLEGE LYCEE 

Obligatoriskt program Franska läroplanen 24 

tim. + Svenska 2 tim. = 

26 tim. /vecka 

Franska läroplanen 26 

tim. /vecka + 

Klassitmme (HVC)* 

1tim. + Svenska 2 tim. =  

29 tim. /vecka 

Franska läroplanen  

28 tim. /vecka 

 

Extra svenska  + 1 tim. +1 tim. +2 tim. 

Engelsk litteratur  + 2 tim. + 2 tim. 

Konst    +3 tim. 

Gymnasieexamen (SDS’)   +2 tim. (2nd) 

+6 – 7 tim. (1ère & 

Term.) 

Svenska Internationella 

Sektionen – SIS** 

+ 1 tim. (CP au CE2) 

+2 tim. (CM1) 

+3 tim. (CM2) 

 

+6 tim. 

 

+7 tim. 

+2 tim. (om inskriven 

både i SIS & SDS) 

TOTALT ANTAL 

LEKTIONSTIMMAR 

beroende av vilka val 

som gjorts – vissa är inte 

kumulativa 

 

Mellan 26 och 29 tim. 

per vecka 

 

 Mellan 29 och 35 tim. 

per vecka 

 

mellan 28 och 35 tim. 

per vecka  

Beräknad tid för arbete 

hemma  

15 - 30 minuter 

 per dag 

5 -10 tim.  

per vecka 

10 -15 tim. 

 per vecka 
 

HVC - Klasstimme / ** Den svenska internationella sektionen är VALFRI och medför betydligt mer arbete under veckorna för elever och 

kräver därför stor motivation och stort engagemang från elever och familjer. 

 

På låg- och mellanstadiet sker obligatorisk undervisning måndag till fredag mellan kl. 09.00 och 

15.00. Extra undervisning i svenska sker från 8.00 till 9.00 eller från 15.00 till 16.00.  På högstadiet 

läggs den obligatoriska undervisningen från måndag till fredag från kl. 08.00 till 17.00 och på 

gymnasiet fram till kl. 18:00. Rasterna är kortare än i det svenska systemet. 

Läxor 
Redan från CP (första klass) förväntas elever att dagligen arbeta hemma efter skolan: Läsning och 

revision av de som gjorts på lektionerna i låg- och mellanstadiet, samt läsning, övningar, läxor, och 

revision i gymnasiet. Lärarna kontrollerar det arbete som ska utföras hemma genom att dela ut 

läxorna som ska utföras på kort, medellång eller lång sikt, beroende på omständigheterna. På 

grundskolan är emellertid mängden läxor som ges mindre än i andra franska skolor eller i 

Frankrike. Föräldrars stöd och hjälp med läxor är avgörande för en lyckad skolgång. 

Utmärkande franska egenskaper 
Klasser - Ramverk och arbetsdisciplin är mycket viktiga begrepp i fransk pedagogik. 

Undervisningen innebär handledning och ömsesidig respekt mellan elever och utbildningsteam. 

Skrivstil - Vikt ges vid att lära sig skriva från första klass. 

Klassråd - Från 6ème hålls ett klassråd varje termin (tre stycken per läsår). Det är ett möte med 

målet att följa upp eleverna och ta upp pedagogiska frågor som klassen önskar diskutera i närvaro 

av lärarna, rektorn, CPE (Conseiller Principal d’Éducation) och representanter för föräldrar och 

elever. 

La Vie Scolaire - På högstadiet och gymnasiet ansvarar VieScolaire-tjänsten, som består av en 

”Conseiller Principal d’Éducation” (CPE) och flera utbildningsassistenter, för att säkerställa 

http://www.lfsl.net/
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säkerhet och efterlevnad av kollektiva regler, samt kontroll av elevernas närvaro. 

 

Utmärkande svenska egenskaper 
Skolmat – I grundskolan är det obligatoriskt att äta lunch i skolmatsalen och gratis för alla elever, 

i grundskolan såväl som i gymnasiet. 

Skolmaterial - I grundskolan tillhandahålls skolmaterial * och böcker (*påfyllning kan begäras 

från familjer under året). På gymnasiet förses eleverna endast med läroböcker. 

Le Fritids - På låg- och mellanstadiet hanteras aktiviteter utanför lektionstid av en extern 

organisation som kallas Fritids (begränsat antal platser), det tar hand om elever efter lektionstid 

men är också närvarande vid lunchtid. 

Hälsa och välbefinnande – Det finns mycket vårdpersonal i svenska skolor och deras yrken är 

reglerade. Förutom en förebyggande roll för elever har de också specifika uppdrag: 

- Sjuksköterskan har en roll inom folkhälsan. Han är där för att kontrollera elevernas tillväxt och 

vaccinationer och därför mindre tillgängligt för akut hjälp. 

- "Kurator" är den psyko-sociala experten som ansvarar för elevernas välbefinnande 

- Specialpedagogen ger stöd till elever med särskilda behov 

- Psykologen stödjer familjer, lärare och elever vid akademiska svårigheter. 
 

Skolregler 
Skolans interna bestämmelser preciserar de rättigheter och skyldigheter som varje medlem i 

skolgemenskapen måste respektera. Alla elever som går i skolan måste godkänna de interna 

bestämmelserna. På högstadiet och gymnasiet kan vissa åtgärder vidtas (varning, kvarsittning) vid 

bristande efterlevnad. LFSL förbjuder elever att använda telefoner och elektroniska 

kommunikationsmedel i huvudbyggnaden på Essingestråket 24. 

Examina - Studievägledning 
LFSL levererar de franska nationella examensbevisen ”Brevet” och ” Baccalauréat” och den svenska 

nationella Gymnasieexamen. Datum för de franska examina fastställs av de franska 

myndigheterna och kan inte ändras av LFSL. 

Förekomsten av den svenska internationella sektionen gör det möjligt för eleven att när som 

helst kunna gå över till det svenska systemet oavsett om det är i slutet av mellanstadiet, 

högstadiet eller efter gymnasiet. För information inkluderar undervisning på gymnasiet endast 

den allmänna utbildningen, det finns ingen teknisk sektion inom LFSL. 

 

Vårdnadshavare 1 

Jag undertecknad, …………………………………, Vårdnadshavare till ………………………………………bekräftar 

att jag har tagit del av beskrivningen av skolgång på LFSL. 

Plats …………………………  Datum ……………………………  

Underskrift:  

Vårdnadshavare 2  

Jag undertecknad, ………………………………….. Vårdnadshavare till  ………………………………………bekräftar 

att jag har tagit del av beskrivningen av skolgång på  LFSL.   

Plats ……………………..   Datum ……………………………  

Underskrift :  

http://www.lfsl.net/
https://www.lfsl.net/vie-au-lfsl/regles-de-vie/
https://www.lfsl.net/vie-au-lfsl/regles-de-vie/

