Vin og ost
- en erfaringsrapport om utvekslingsoppholdet ved INSA Toulouse
Det var et voksende behov i meg om å reise fra Norge. Oppholde meg et annet sted i en
lengre periode. Utfordre meg selv. Finne noe nytt. For meg var det da naturlig å se på
utvekslingsmulighetene. Jeg tenkte langsiktig. Fra hvor ville jeg få mest lærdom av å
reise? Engelsktalende land fristet ikke da jeg ikke ville ha særlig utbytte av
språkutfordringene. Det stod mellom fransk og spansk, hvorpå jeg så valgte førstnevnte i
tro om at jeg i fremtiden vil kunne bruke det i jobbsammenheng i Afrika.
Frankrike har alltid vært et sted hvor jeg har ønsket å reise til. Det er kanskje spesielt
filmene som hadde gitt meg en så stor interesse og fascinasjon for landet. Paris var for
stort, tenkte jeg. For mange turister. Jeg ønsket en mindre by som kunne gi meg en
skikkelig opplevelse. Toulouse virket perfekt. En skole var en del av et større
skolenettverk, INSA, som viste seg å ha et godt rykte. Så, da ble det Toulouse.
Jeg gjennomgikk et nybegynnerkurs i fransk i Norge. Det skulle vise seg at jeg ikke kom
meg på det nivået jeg burde ha vært på ved studiestart. Lånekassen dekker et fire-ukers
språkkurs, men det var ikke nok for meg. Det var utrolig hardt å lære fransk, noe som ga
ekstra utfordringer ved det akademiske. Jeg klarte ikke å holde følge med de andre. Så,
lær av meg; ikke reis ned uforberedt. Mitt nivå var litt over A1 da jeg ankom Toulouse. Jeg
anbefaler å ha minst A2, helst B1. Lær fransk fra fransktalende studenter ved UMB som
kanskje vil lære norsk i forkant av utveksling. Det er noe jeg skulle gjort.
For å oppleve mer enn kun byen, valgte jeg å sykle ned fra Norge. Da fikk jeg se og føle
på livet i landsbyer. En fin introduksjon, følte jeg. Toulouse er omtrent like stort som Oslo. I
begynnelsen brukte jeg den gode bysykkelløsningen, men senere valgte jeg metroen. Det
er en pen by. Gjennom byen går elva Garonnen. Hver kveld samler det seg et hav av unge
mennesker som nyter medbrakt alkohol på gresset. Det er en utrolig fin opplevelse å sitte
ned med franskmenn og andre studenter i dette området.
Jeg bodde i en høyblokk på campus, der det i min etasje var plassert Erasmus-studenter.
Det er en billig løsning, men det er spesielt engelsk som ble brukt i gangene. Det var en
gjenganger at utlendinger foretrakk engelsk. Men, man blir plassert i ordinære klasser med
franskmenn, noe som er utmerket. Medstudentene var mer enn villig til å hjelpe meg med
å forstå. Jeg lagde produkter med dem, holdt presentasjon og diskuterte. Spesielt likte jeg

labjobbing, da hjelpelæreren tok seg god tid til å hjelpe og gi meg en forståelse for
oppgavene. Det er altså min erfaring at man fikk hjelp, om man etterspurte det.
Maten var helt utrolig. Jeg jaktet hele tiden rundt etter nye og fantastiske matopplevelser.
For oss er også vinen billig. De ekstremt dyre flaskene her, får man til lav pris der. De
beste minnene jeg har, er ofte fra middager med venner. Franskmenn er veldig sosiale.
Jeg vil anbefale å studere ved INSA, men jeg vil igjen understreke at språket må være på
et bra nivå. Det hjelper å ha en måned med intensivkursing, men vær forberedt. Og, spar
penger, for de forsvinner fort når man får smake på hva det franske kjøkkenet kan tilby!
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