
SALUT! (18/02/2022) 

Nu har jeg boet i Montpellier i lidt over en måned. Jeg har allerede vænnet mig til byen; til min værtsfamilie, 

medstuderende og kollegaer. Her sker heldigvis en masse, så det er nemt at komme ud og lære folk at kende 

- byen er meget ung og åbensindet, hvilket har hjulpet mig med at finde mig til rette i Frankrig. 

På min sprogskole, Accent Français (åbner i nyt vindue), går der elever fra hele verden, men så vidt jeg ved, 

er jeg den eneste dansker, så alt foregår på fransk eller engelsk. Sprogskolen er placeret midt i byen ved Place 

de la Comédie fordelt på tre bygninger - ens klasse, lærer og klasselokale kan skifte hver uge (det er nemlig 

meget forskelligt, hvor længe hver elev går her - nogle går på skolen i et år eller mere, andre er her kun i en 

måned). Jeg fandt denne sprogskole, fordi jeg vidste, jeg gerne ville lære fransk på en sprogskole i Frankrig, 

og helst i Sydfrankrig. Desuden kendte jeg en smule til Montpellier, da jeg har været på ferie her.  

Accent Français er en ‘fle’ kvalificeret sprogskole (Label Qualité Français Langue Étrangère), der udbyder pro-

grammer udelukkende med fransk, men også kombinerede programmer som “fransk + madkundskab”, 

“fransk + yoga” og mit program, der er “fransk + velgørenhedsarbejde”. Netop det sidstnævnte program er 

ret unikt for Accent Français - det var også en af hovedgrundene til, jeg valgte netop den skole. På sprogskolen 

er vi inddelt i klasser efter niveau (fra A1 (nybegynder) til C2 (flydende) - jeg har været på niveau B1 (“inter-

mediate”) siden jeg ankom, men skal forhåbentligt snart skifte til niveau B2. 

Man skal helt sikkert være klar på bare at springe ud i det (især ift. at tale fransk og møde nye mennesker), 

men man skal også være utrolig omstillingsparat. Det er selvfølgelig intenst, men jeg er virkelig glad for at 

have valgt at tage på sprogskole og derfor lære fransk ordentligt - både det mundtlige og skriftlige (det er 

virkelig er svært at finde rundt i den franske grammatik, som føles meget anderledes end den danske).  

Gennem skolen kan man også vælge forskellige former for indkvartering i forskellige prislejer - bo hos en 

værtsfamilie, alene i en studio-lejlighed eller på kollegium med andre studerende. Jeg bor hos en værtsfami-

lie, så jeg virkelig bliver omgivet af sproget. I lejligheden, som ligger blot 5 min. gang fra skolen, bor også to 

andre udenlandske studerende: Sergio fra Colombia (går på en anden sprogskole i byen) og Moeka fra Japan, 

som går på samme skole som mig. Lige da jeg ankom, var det virkelig hårdt og udmattende at skulle kommu-

nikere så meget på et andet sprog, men også utroligt givende - jeg tror helt klart, det har været en katalysator 

for mit franske. 

 

Au revoir,  

Clara 

http://www.accentfrancais.com/

