
 

 

Catharina TAUSON-DENYSIAK 

Jag har alltid haft en nära relation till Frankrike då det i vår familj inte fanns andra alternativa semesterplaner än 

just Frankrike. Född och uppvuxen i det vackra Karlshamn, behövde jag röra på mig och valde att påbörja min 

Jur.kand i Uppsala 1996. Jag avslutade mina studier med en DESS i EU-rätt på Sorbonne 2001 och jobbar sedan 

dess inom bilindustrin. Min man och jag har två barn: Nils (CM2) & Ebba (CE2). Jag ser fram emot att fortsätta, 

mitt arbete med vår styrelse och att få representera våra svenska familjer.  

 

 

 

Marielle MARKLUND 
Jag är född och uppvuxen i Skellefteåtrakten och är utbildad till civilekonom, gick på Umeå och Stockholms 

Universitet. Jag jobbar som controller och ekonomichef här i Frankrike sedan 25 år tillbaka, då jag anlände för ett 

arbetsutbyte genom AIESEC. Jag är gift med Gérard, som är fransk, och har tre tjejer, varav två går på Lycéet: 

Emily i terminale och Elise i 5ème. Den äldsta, Eva, gick ut VT 2015 och hon pluggar nu på Handelshögskolan i 

Stockholm. Jag ser fram emot att arbeta med vår styrelse och vår duktiga sektion och hoppas kunna bidra med 

mina ekonomiska och administrativa kunskaper. 

 

 

Ann-Sofie CLEVERSTAM-WIKSTRÖM 

Är född och uppvuxen i Dalarna. Utbildad till Biomedicinsk analytiker i Stockholm. Vidareutbildade och 

specialiserade mig inom serologi. Innan flytten ner till Frankrike jobbade jag som produktchef inom kemi och 

immunologi. Vi har vår yngsta dotter Madeleine i terminale. Jag ser fram emot att fortsätta med arbetet och att 

bidra till den Svenska Sektionens utveckling eftersom denna lägger grunden för våra barn och deras framtid. 

 

 

Cecilia BRIEM  

Jag är från Stockholm och gift med Alec som är halvfransman. Vi har bott här ett par år tidigare, flyttade hem till 

Sverige, men är nu tillbaka för att stanna. Det var inte ett självklart steg, men vi är nöjda tack vare tryggheten 

som våra barn får genom att tillhöra en liten sektion i en stor internationell skola. Våra tre barn började alla i FS 

och går nu i vanliga klasser. Det är Lovisa i T, Claes i 1ère och Ebba i 4ème. Jag är civilekonom från Stockholms 

Universitet, har arbetat som projektledare inom konferens- och media och som hotellchef ett par år. Efter ett par  

år som kassör i styrelsen,  har jag nu varit ordförande i ett år och ser fram emot att tillsammans med er föräldrar 

och sektionens personal fortsätta värna om den fina verksamhet vi har, för oss och våra barns bästa. 

 

 

 

Yann BOLE-FEYSOT 

Jag heter Yann Bole-Feysot, är fransman och gift med Eva som är svenska. Vi har 3 barn på Svenska Sektionen; 

Emma i 2nd, Anna i 6ème och Mickael som externé i CP. Jag arbetar i ”Telekomindustrin” och har arbetat i flera 

länder (England, Sverige och Frankrike).  Jag har studerat på universiteten i Besançon, Nice och München.  

Min fritid är full med familjeaktiviteter som bl.a. gymnastik, kitesurfing och skidåkning. 
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Nina WALDENSTRÖM 

Ursprungligen från Rumänien, Bukarest, flydde jag tillsammans med min mamma till Sverige. Det har gått 30 år 

sedan dess. Under tiden har jag utbildat mig, skaffat familj (är gift med Daniel och har tre barn, Johannes 13 år, 

Gillis 9 år och Andrea 5 år), bott i Los Angeles, jobbat både här och där och nu flyttat för ett tag till Frankrike.  

Jag har en licentiatexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har jobbat som analytiker 

på Riksdagens utredningstjänst, Arbetsmarknadsdepartementet och är för närvarande tjänstledig från 

Utbildningsdepartementet. Under tiden vi bor i Frankrike passar jag på och läser en kompletterande pedagogisk 

utbildning för att få lärarbehörighet i matematik och samhällskunskap på gymnasienivå. Och så försöker jag bara 

njuta av livet! Man är ju ändå i Frankrike! 

 

 

 

 

 

 

Jacob LÖNNQVIST 

Uppvuxen i Lund och Stockholm läste jag därefter juridik i Uppsala. Jag arbetar sedan ett tiotal år inom EU på en 

europeisk finansmyndighet, ESMA, i Paris. Min hustru Anna och jag har tre barn, Gustav, Axel och Matilda, på 

sektionen i CM1 och CE1. Min fritid ägnar jag åt familjen och våra olika sportintressen såsom fotboll med 

sektionen och golf. 

Jag vill i styrelsen bidra till arbetet för att vidmakthålla sektionens goda ställning vad gäller resultat, trivsel för 

elever, lärare och föräldrar samt långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


