
Svenska Sektionens nyhetsbrev 13 oktober 2015 

 
Här kommer det sista nyhetsbrevet före lovet. Naturen bjuder på vackra färger och våra elever har 
fullt upp. Snart får de välförtjänt vila. 
                                                         

 
 
Stockholmsresan för terminale och première 
Det råder lite resfeber på sektionen. Alla detaljer är på plats och vi önskar elever och lärare en 
givande och trevlig resa. Eleverna kan lämna sina skolväskor på  kontoret och därmed slippa släpa på 
dem till Stockholm. Tänk dock på att se till att de blir hämtade senast fredag då vi stänger för höstlov. 
De kommer ju att behöva dem för att kunna arbeta på lovet. 
 
 
Fiffiga dokument 
Vi bifogar några dokument med information som vi tror att ni kan ha nytta av.  
 
 
Elevrådet  
Det första mötet ägde rum torsdagen den 8 oktober. Vi bifogar protokollet. Det är en sann fröjd att få 
samarbeta med så fina och kloka ungdomar. 
 
 
Ubyteselever 
Vi har blivit kontaktade av Fribergaskolan i Danderyd: http://www.friberga.se/ De har tre flickor i 
årskurs 9 som vill komma hit v 45. Efter att ”M le PROVISEUR” gett sitt godkännande skickade vi ut en 
förfrågan till 4ème, 3ème och 2nde och fick genast tag i tre familjer som är villiga att ta emot 
tjejerna. Tack till: BARON, LEYGNAC och HAEZENBERGHE. Vi uppskattar verkligen detta. De svenska 
tjejerna kommer att följa våra elever i deras vardag. Kanske kan detta bidra till att vi får fler 2nde FS-
elever i framtiden? 
 
 
Cinéclub 
Vilken succé! Club International visade filmen ”Patrik 1,5” den 6 oktober. Några elever i 3ème 
presenterade filmen och därefter njöt publiken, ett 40-tal personer, av filmen. Ett stort tack till Anna 
Lönnqvist som tillsammans med Christine Ingemarsson ordnat detta. Det ligger mycket arbete bakom 
ett sådant evenemang.  
 
 
Lucia 
Ni får alla Luciaträningstider i mitten av november men vi vill redan nu uppmärksamma Er på att vi 
behöver frivilliga elever till två, för sektionen, viktiga evenemang: 

1. Svenska Institutet, första advent 29 november. Vi behöver, skönsjungande elever som kan 

sjunga på deras ” Atelier de Sainte Lucie”. 

http://www.friberga.se/


2. IKEA, 14 december. Samma sak gäller här. 

Boka in dessa datum om ni har barn som är intresserade. Vi återkommer med detaljer längre 

fram. Uppträdandena leds, som vanligt, av vår duktiga sångpedagog Anna ROSSET. 

 

 

Sektionens adresskatalog 

Katalogen har skickats för tryck och delas ut via eleverna inom kort. 

 

 

Årsmötet 

Vi har enbart fått enbart 4 anmälningar till årsmötet! Det är viktigt att komma. Det handlar 

om Era barn. Skicka ett mail där ni tackar ja. Skulle ni tacka nej, ber vi Er vänligen att fylla i 

bifogad fullmakt. Vi förstår att ni har mycket att stå i, men det är nödvändigt för sektionen 

att ni fyller i fullmakten om ni inte kan närvara. Bara fyll i,  fota och returnera per mail. Det 

går snabbt! 

Vi är trots allt positiva och hoppas att vi ses på torsdag. Varmt välkomna! 

 

 

Protkollet senaste styrelsemötet 

Bifogas 

 

 

Nu återstår det bara för oss att önska Er alla ett underbart och vilsamt lov! Vi ses på torsdag ! 

 

Varma hösthälsningar, 

 

Elisabeth och Kattis 

 

 

 


