
 

Nimros un jour au lycée 

En solig februaridag samlades hela klassen, 26 Nimrosor, utanför Lycée Christian Bourquin i Argeles. 

Monsieur Andrieu, en av rektorerna, mötte upp och tog oss på tur genom hela skolan, rakt in i de 

franska ungdomarnas vardag. Lycée är jämförbart med svensk gymnasieskola och leder fram till en 

Bacalauréat, BAC, den franska studentexamen. Eleverna är alltså mellan 15 och 20 år. Vi fick veta att 

skolan är inne på sitt femte verksamhetsår och har cirka 1100 elever som utbildar sig inom hotell, 

restaurang, bageri, konditori, chokladtillverkning och turism. Intagning sker centralt via regionen och 

utbildningen är treårig, ”seconde, première et terminale”. Man kan sedan välja ett kompletterande 

utbildningsår, t ex en sommelierutbildning. Allt som rör undervisningen finansieras av staten.  

Själva byggnaderna inklusive underhåll finansieras av regionen. Byggnaderna invigts 2015 och 

investeringen var cirka 68 miljoner € för en lokalyta på 12 000 kvadratmeter. Förutom själva skolan 

finns en stor sporthall med utomhusytor som samnyttjas med kommunen, ett internat med 160 rum 

och 12 personalbostäder inom område.  Arkitekturen är inspirerad av sin omgivning, havets vågor 

och bergens material; sten, betong, keramik och trä primärt. Klimatsmarta och hållbara material som 

åldras vackert! Växtligheten på skolgårdarna är lokal, här fanns t ex olivträd. 

 



 

Efter att ha gått genom foyern i två plan med sin pampiga trappa gick vi över skolgården till skolans 

hjärta, utbildningslokalerna. Imponerande välutrustade och rymliga lokaler för de 12 eleverna i varje 

klass. Vi stannade extra länge hos bagareleverna som välkomnade oss med alldeles färska croissanter 

och mycket ”savoir-faire” kring surdegar. Konstnärligt utformade bakverk var på gång inför en 

tävling… 

 

Nästa anhalt var butiken, där elevernas produktion säljs till allmänheten. Fantastiska tårtor, praliner, 

bröd och färdiglagad mat till rimliga priser… väl värt ett besök! Innan lunch hann vi med ett besök på 

hotellet, fem hotellrum från familjerum till lyx. Till hösten kommer allmänheten vara välkommen 

även hit. 

Dags att testa mer av elevernas verk i matsalen. Fint dukat för oss och så fort alla kommit till bords 

serverades vi en apéritif. Snart kom förrätt, huvudrätt och dessert ackompanjerad av goda drycker. 

Eleverna skötte sig fint och lunchen smakade utsökt och gav oss en stund av riktigt trevlig samvaro. 

 

 Monsieur Matter, rektorn, mötte upp efter lunch för en detaljerad och intressant videopresentation 

av skolans verksamhet på god engelska. Vi fick då också tillfälle att ställa frågor, diskutera elevernas 

arbetsmarknad, internationella utbyten mm. Inga försäkrade sig om att även vi var välkomna tillbaka 

som elever! 



 
 

Besöket avslutades med en promenad till det gröna idrottsområdet och några avslutande frågor i 

solen innan vi tackade varmt det fina mottagandet och klassen begav sig tillbaka ut i stora världen. 

Tack alla för en riktigt fin dag! 

A bientôt! 

Lissie  

 

 

 

 

 


