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Det lackar mot jul!  
Vi har mycket spännade att se fram emot innan jullovet. 
 
 
Julmarknad och Luciaträning 
Som vanligt var det stor succé. Det är fantastiskt med den internationella stämning som råder och vi 
tackar alla inblandade. Ett stort tack till Lena och Elisabeth som tillsammans med Anna skötte 
Luciaträningen när Kattis ej mådde bra. Tack till Peo som fixade goda äpplen till eleverna. Givetvis ska 
våra fina elever också ha en éloge som kommer och tränar luciasånger en lördag.  
 
 
CCSF 100 år 
Igår firade Svenska Handelskammaren 100 år på Hôtel Potocki i Paris. Tack vare Tina Darcel, som 
arbetar på Handelskammaren, kunde våra elever i T och 1ère ta ledigt för att kunna närvara vid detta 
eminenta arrrangemang tillsammans med Hennes Majestät drottning Silvia. Ett högkvalitativt 
program och många intressanta föreläsningar fick avnjutas. Våra elever var som vanligt exemplariska. 
En stolthet för sektionen. Tack till Er föräldrar som snabbt fick in ansökningarna om ledighet. Bra 
samarbete!  
 
 
Säkerhet 
Här nedan finner ni en länk där ni ser vad som gäller fram till 6 december: 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_309537/nouvelles-consignes-de-securite-pour-les-
etablissements-scolaires 
Den franska ledningen meddelar nedanstående : 
« Par ailleurs, le commissaire divisionnaire, chef de la circonscription d'agglomération de Saint-
Germain-en-Laye, a fait savoir que le Lycée International était désormais intégré dans les missions de 
sécurisation liées à la prévention d'actes terroristes.  

De plus, des militaires assureront jusqu'à nouvel ordre une présence ponctuelle et effectueront des 
patrouilles aux abords de l'établissement sur des créneaux horaires spécifiques. » 

 

Utvecklingssamtal 

Svenska sektionen bjuder in till samtalskvartar i januari och februari. Inbjudan kommer med nästa 
utskick.  På franska sidan är det följande datum som gäller: 

 6ème      Mardi 05 janvier 2016 

 5ème      Mardi 12 janvier 2016 

 4ème    Jeudi 07 janvier 2016 

 3ème      Jeudi 17 décembre 2015 

 2nde     Mardi 15 décembre 2015 

 1ère       Jeudi 14 janvier 2016 

 Tale       Lundi 11 janvier 2016 

 

 

 

SYV 

Vår duktige studie- och yrkesvägledare kommer 14-15 december. Ett separat informationsmail skickas 

ut till berörda gymnasieklasser. Boka in kvällen den 14 december då det är ett informationsmöte för er 

föräldrar. 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_309537/nouvelles-consignes-de-securite-pour-les-etablissements-scolaires
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_309537/nouvelles-consignes-de-securite-pour-les-etablissements-scolaires


 

 

Händer i december 

30/11- 14/12 – Conseil de classe secondairestadiet 
30/11 – 7/12 - Conseil de classe primairestadiet 
2/12 och  9/12 -  Luciaträningar på primaire kl 12-13 
1/12, 3/12 och 8/12 – Luciaträningar secondaire 
8/12 – Terminale, ev Energy for tomorrow 
10/12 – Luciatåg i matsalen, secondiarestadiet + 7ème och 8ème 

11/12 – Kattis möte på ambassaden  
11/12 – Svenska sektionens julfest 
14/12-15/12 – SYV ett separat mail skickas ut till berörda familjer 
16/12 – Carrefour des études et métiers kl 13.30 
 
 
Julfesten, årets höjdpunkt 
Det finns ett stort intresse att hjälpa till vilket vi är mycket glada för. Dock saknar vi hjälp på två 
poster: 
Piano, dans och au-pairer som kan vakta. Vi kan tänka oss att ge en viss form av ersättning till dessa 
au-pairer. Gå genast in på utskickad doodle och anmäl er! Vi bifogar inbjudan till julfesten! 
 

     
Extra luciatåg 
I år har vår duktiga sångpedagog, Anna Rosset, verkligen fullt upp. Hon har redan uppträtt på 
Svenska Institutet och på Petit Palais med några av våra skönsjungande elever. På Petit Palais satt 
Kungen och Drottningen i publiken. 
 
Det återstår tre datum: 
IKEA 13/12, Ste Clothilde 16/12 och Kinnarps 17/12. 
Jag bifogar listan med de anmälda eleverna. Vad gäller IKEA är det bra om ni kan organisera 
hämtning och lämning inom gruppen. Tid 15-17. Man bör vara där 14.45 för att byta om. 
 
Ste Clothildeinformation får ni direkt av Anna. 
 
Vad gäller Kinnarps kommer en buss och hämtar oss och jag kontaktar berörda längre fram. Vi 
behöver fler elever till Kinnarps, om möjligt. 
 
Nu återstår det endast för oss att önska en riktigt glad Advent och vi ses snart ! 
 
Tomtehälsningar  
Elisabeth och Kattis 
 


