Svenska Sektionens nyhetsbrev 10 januari 2017
God fortsättning! Vi hoppas att Ni har haft en skön jul. Vi önskar Er alla ett riktigt bra och
innehållsrikt 2017!
Informationsmöte 21 januari - 2nde och T
Föräldrar till elever i 2nde hälsas välkomna till Agora lördagen den 21/1 kl 9h00. Ni får all information
inför valet till 1ère. Kl 10h30-11h30 träffar Ni Kattis i sal 411 för fördjupad information.
Föräldrar till elever i Terminale hälsas välkomna till Agora, samma dag, lördagen den 21/1 kl 10h30
av den franska sidan. Ni får information om APB.

UHR = Universtitets och högskoleverket
Översättningen av franska BAC-medlet till svenskt betyg ändrades 1 januari -17. För mer information:
https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/nya-regler-for-rattvisare-antagning-tillhogskolan/
För att hitta Frankrike gå in på nedan länk och bläddra ner till sida 31:
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/lagar-och-regler2/uhrfs/2016/uhrfs-201605.pdf
Till det preliminära jämförelsestalet läggs meritpoängen.

Bac blanc - 1ère och T
20-24 februari är det ”Bac blanc” för 1ère och T. Dessutom är det examination i TPE för 1ère, PRAO
för 3ème och ”devoir commun’ för 2nde denna vecka, se bifogat schema.

Högskoleprovet – 1ère och T
Provet äger rum den 1 april och kostar 50 euros.
Anmälan senast denna veckan till Elisabeth. Eleverna har informerats.

DNB, le brevet - 3ème
Det är en helt ny DNB i år pga collègereformen. Datum för den skriftliga, franska examinationen är
29 och 30 juni.
Vi återkommer med datum för den svenska, muntliga examinationen. Mer information finner Ni här:
http://eduscol.education.fr/cid46834/dates-de-la-session-2017-du-dnb.html
Ett separat utskick med ytterligare förklaringar kommer inom kort till 3ème.

Möten januari-mars - Collège
Vi bifogar ett dokument med viktiga datum för collègeelever.

Dags att skriva in syskon
Ni som har barn med yngre syskon hemma, tänk på att skriva in dem på sektionen!
Kontakta Elisabeth: admin@sectionsuedoise.com som skickar de dokument Ni behöver.
Har Ni grannar eller vänner med svensktalande barn, tar vi självklart emot dem med.

Välkomna på kvartssamtal
Vi bifogar ett schema över sektionens kvartssamtal som börjar denna veckan.
Ni har väl anmält Er? http://sectionsuedoise.com/nyhetsbrev/

Inskrivning i CP
Information om inskrivning i CP kommer att skickas ut separat till föräldrar med barn i grande
section.

Ansökan om heltid - Primaire
Om Ert barn redan är externéelev och ni vill söka heltidsplats, skicka ett motivationsbrev på franska
och en kopia på det franska betyget till Svenska Sektionen senast den 1 mars.
Besked om plats ges i slutet av juni.

Biobiljetter
Våra fina elever som ställde upp på alla ”extraluciauppträdanden” kommer att tackas med var sin
biobiljett.
Vi delar ut dem innan nästa lov. Man får en biljett oavsett hur många uppträdanden man varit med
på. Det är ett beslut som elevrådet har tagit.

Campus Manilla – 5ème-2nd
Utbytet med Campus Manilla kommer förmodligen att bli aktuellt även denna vår.
Preliminära datum för besöket är 23/4-25/4. En förfrågan om vilka familjer som kan tänkas ta emot
elever två nätter kommer att skickas ut till berörda klasser.

Det är väldigt kul att vara igång igen och vi hoppas att Ni tycker detsamma!
Vänliga hälsningar
Elisabeth och Kattis

