
Min opplevelse av kystbyen La Rochelle 

Nå har jeg vært i La Rochelle i fire uker. Da er det vel på tide med en status oppdatering av 

hvordan det er å bo her.  

La Rochelle er en koselig havneby vest i Frankrike ved kysten av Atlanterhavet mellom byene 

Nants og Bordeaux. Det er ca 80 000 innbyggere i byen, men byen er ikke stor. Årlig besøker 

3 millioner denne byen og det er den tredje mest besøkte byen i Frankrike. Byen har små 

koselig brosteinsgater, små butikker og mange flotte kirker og tårn. Når du vandrer i gatene 

vil du sannsynligvis møte en franskmann med en baguett. Det er flere bakerier, konditorier 

og godteributikker. I tillegg finnes det en rekke havner i byen, flere strender og enormt 

mange seilbåter. Byen består av en eldre del og en del hvor det har vokst frem en 

«studentby» med 3 Universiteter/Høyskoler og mange studentboliger. Det omkring 12 000 

studenter i byen. 

 Skolen jeg går på heter «Groupe Sup de Co», hvor det er 2700 studenter og 400 av dem 

internasjonale studenter. Jeg kan ikke fransk så forelesningene er på engelsk og klassen 

består av franske og andre internasjonale studenter fra blant annet Holland, Tyskland, Latvia 

og China. Har allerede hatt en eksamen og skal ha en til neste uke. Undervisningen for meg 

og de som går linjen «International Bachelor» varer i to uker før man har eksamen. I tillegg 

har vi i gruppeoppgaver. Fagene vi har hittil har vært interessante og relativt enkle. Det er 

viktig å møte til timene, fordi vi får ikke lærebøker, vi har i hvert fall ikke hatt det så langt. I 

tillegg krysser de av om du er der eller ikke, og du kan ikke være bort mer enn en dag for å ta 

eksamen. Men som jeg har lært etter å ha bodd her i fire uker, er at i Frankrike har man 

mange regler, men at det ikke er uvanlig å gå litt uten om reglene. I tillegg er støynivået i 

forelesningene klart høyere enn på UMB. Elevene som går i klassen er noe år yngre. De 

franske elevene har vært veldig åpne og inkludere, tatt oss med på det som skjer og 

organisert en fest for oss 

nye.   

 

 



 

  

Hvordan er det å bo her? 

Jeg trives godt her i La Rochelle, bor bare 600 m unna skolen. Leiligheten jeg bor er ikke stor  

ca 20 kvadrat, men det holder for meg de 4 månedene jeg skal være her. Det er ikke alltid 

like lett når man ikke kan språket og det er mange i La Rochelle som ikke kan engelsk, så da 

blir det mye peking og bruk av de få franske ordene jeg kan. Har fått ordnet meg busskort 

uten at hun i skranken kunne et ord engelsk, men det er visst folk som jobber der som kan 

engelsk. Selv om jeg bor nærme skolen er det fint å ta bussen inn til sentrum av byen og da 

er det fint å ha busskort. Busskortet er rimelig sammenlignet med Norge. Det koster kun 23 

euro for en måned. Her hvor jeg bor går det busser ca hvert 10 ende minutt og det tar 

mellom 5 og 10 min og komme til sentrum. Generelt er det billigere her enn i Norge, men 

maten er ikke så mye billigere, kommer an på hva du kjøper. De har små matbutikker hvor 

prisene er høyere enn på de større matbutikkene. I sentrum er det et veldig koselig marked. 

Der selger de grønnsaker, frukt, fisk, kjøtt, ost, osv. Mat er viktig for den franske 

befolkningen derfor bruker de mye tid og penger på mat. Det er helt klart varmere her enn i 

Norge, mens dere har slitt med temperaturer fra -10 og kaldere. Har vi her stort sett hatt  fra 

5 grader og opp til 10 grader. Har ikke vært så mye sol enda, men skal visst være mulig å gå 

på stranden i mars.  

Jeg er veldig fornøyd med oppholdet så langt, og gleder meg til fortsettelsen!  

 

  


