
Svenska Sektionens nyhetsbrev 12 januari 2016 

 
Vi hoppas att ni alla har haft ett skönt och vilsamt lov. Elever och lärare är igång igen och här råder 
som vanligt febril aktivitet. 
 

PRAO, Stage 3ème 
Vi påminner om att sista inlämningsdag för blanketterna är idag! Glöm ej att: ALLA TRE LAPPARNA 
SKALL SIGNERAS av berörda parter OCH NI MÅSTE LÄMNA IN EN KOPIA PÅ FÖRSÄKRINGEN. 
 

23 januari 
Föräldrar till elever i 2nde hälsas välkomna till Agora lördagen den 23/1 kl 09.00 av den franska sidan. 
Ni får all information ni behöver inför val till 1ère. 
Föräldrar till elever i Terminale hälsas välkomna till Agora lördagen den 23/1 kl 10.30 av den franska 
sidan. Ni får information om APB.  
Kattis kommer ej att närvara pga av rektorsutbildningen som slutar sent den 22/1 i Sverige. Jag 
kommer att sitta på ett plan tillbaka till Frankrike denna dag. Däremot är berörda välkomna att ta 
möte med mig den 27/1, mellan 17.00 och 19.30 om behov finnes direction@sectionsuedoise.com 
 

Dags att skriva in syskon 
Ni som har barn med yngre syskon hemma, tänk på att det nu är hög tid för att söka in för dem till 
nästa läsår. Kontakta Elisabeth admin@sectionsuedoise.com så skickar hon ansökningsformulär. 
Har Ni grannar eller vänner med svensktalande barn tar vi gärna emot dem med. Ni tänker väl på att 
göra reklam för oss?  
 

Biobiljetter 
Våra fina elever som ställde upp på alla ”extraluciauppträdanden” kommer att tackas med var sin 
biobiljett. De kommer att börja delas ut fr o m  imorgon. Har vi glömt någon så tveka inte att 
signalera detta. Man får en biljett oavsett hur många uppträdanden man varit med på. Det är ett 
beslut som elevrådet tagit.  
 

Rökruta 
Alla familjer på ”secondaire” har fått ett brev från rektor BIANCO angående rökning. Efter de tragiska 
händelserna i november kunde vi ej ha eleverna stående på utsidan av skolan pga av säkerhetsrisken. 
Man skapade då en nödlösning med en provisorisk rökruta bredvid Agora. Vi har märkt att det inte är 
lika många elever i denna ruta som på utsidan av skolan. Kan det bero på att i rutan syns de elever 
som röker utan att deras föräldrar vet om det? Denna provisoriska rökruta försvinner vid nästa lov 
19/2. Efter lovet får man inte heller röka framför skolan pga av säkerhetsrisken. Detta är alltså ett 
ypperligt tillfälle att sluta röka. Prata gärna hemma med Era ungomar om detta. De elever som trots 
allt fortsätter att röka på gator runt skolan och därmed kommer för sent till lektion kommer att bli 
bestraffade. 
 

Högskoleprovet 
Det äger rum den 9 april och information har gått ut till berörda elever och föräldrar i terminale och 
première. 
 
 
Samtalskvartar sektionen 
Ni som fortfarande inte har bokat in en tid, tänk på att göra det! 
Vi hänvisar till utskicket den 18 december 2015.  
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OIB 
Datum för den svenska skriftliga OIB-examen är fastställt till den 2-3 juni.  

 
Histoire des arts 
Den franska ”breven” blir den  12/5. 
Den svenska ”litteraturbreven” blir den 23/5 och 30/5 på lektionstid. 
Den svenska ”historiebreven” blir den 6/6, 9/6 och ev 14/6. 

 
Betalning julfesten 
Ni som har glömt att betala julfesten, vänligen tänk på att snarast lämna in ett kuvert till kontoret. 

 
Terminsavgiften 
Vänligen notera att sektionen löser in checkarna för andra delbetalningen av terminsavgiften den 26 
januari.  
 
 
Händer i januari 
12 januari – 11 februari -  Samtalskvartar. Se inbjudan 18/12. 
14 januari – Elisabeth översätter klart hemsidan till franska 
19 januari – Kattis möte i Stockholm. Campus Manilla och Lycée St Louis 
20-22 januari – Kattis, rektorsutbildning 
23 januari –  Möte 2nde + Terminale,APB 
27 januari – Styrelsemöte 
 

Skandinavisk cocktail 
Boka redan nu fredagen den 8 april. Det blir en mycket festlig afton och vi hoppas att Ni alla kan 
komma. Mer information och inbjudan kommer längre fram. Varmt välkomna! 
 

Midsommar 
Den uppmärksamme läsaren har kanske sett att sektionen firar midsommar den 18 juni. Detta för att 
vi under många år fått frågan av familjer som önskar kunna åka till Sverige och fira midsommar där. I 
år har Ni chansen! Ni kan fira både här och i Sverige. Vi kommer givetvis att utvärdera detta inför 
2017. 

 

Det är roligt att få starta det nya året tillsammans med Era barn och Er! Gott nytt 2016! 

 

Vänliga hälsningar 
Elisabeth och Kattis 
 


