
   

 

 

INFORMASJON OM SØKNADSSKJEMAET:  

1-ÅRIG PROGRAM: VG1 I FRANKRIKE  

NB! Les dette nøye før du fyller ut søknadsskjemaet! 

Ettersom det ikke er mulig å lagre underveis, får du her en oversikt over hvilke spørsmål som blir stilt og hva som må 

lastes opp, slik at du kan forberede deg før du søker. Skjemaet består av 7 deler: 

Del 1: Informasjon om vedlegg: 

Følgende vedlegg må lastes opp: 

1 Kopi av karakterer fra 9.klasse og terminkarakterer fra 10.klasse (inkludert fravær, orden, oppførsel og 

eventuelle merknader) 

2 To lærerattester, en fra nåværende kontaktlærer og en fra lærer etter eget valg ved nåværende skole 

3 Legeattest: Vedlagt skjema benyttes. Attesten skal være utførlig og omfatte hensyn til allergier og andre 

eventuelle sykdommer som krever legetilsyn 

4 Signaturark 

Del 2: Personopplysninger: 

Navn, fødselsdato, sted, statsborgerskap, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, skole, klasse, skolens 

adresse og e-postadresse 

DEL 3: Opplysninger om foreldre/foresatte. Har man to foreldre/foresatte, skal begges opplysninger med:  

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse 

Del 4: Spørsmål om skole og fritid 

1 Har du lært fransk utenom skolen? Hvis ja, hvordan har du lært dette? 

2 Kunne du tenke deg å gå alle tre årene på videregående skole i Frankrike? 

3 Hvilken skole er førstevalget ditt? Gi en kort begrunnelse.  

4 Har du planer om videre utdanning etter videregående? Hvis ja, hvilke planer har du? 

5 Har du konkrete yrkesplaner? Hvis ja, hvorfor velge nettopp dette yrket? 

6 Hvilke fritidsaktiviteter driver du med? (idrett, foreninger, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid eller verv) 

7 Andre opplysninger om deg selv som du mener opptakskomiteen bør vite om? 

Del 5: Motivasjonsbrev: 

Fortell om hvorfor du velger å søke om opptak i 1.klasse på en fransk videregående skole og hva du håper å oppnå 

med det. Ta med synspunkter og reaksjoner hos familie og venner. Komiteen vil legge stor vekt på dette punktet i 

søknaden (maks 300 ord). 

Del 6: Statistikk og informasjon 

Hvordan fikk du vite om tilbudet? Flere kryss er mulig. 

Del 7: Vedlegg 

Her laster du opp alle vedleggene under hvert deres punkt: «legeattest, «signaturark» osv. 


