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Julfesten 

Vilken succé ! Ett stort tack till ALLA inblandade : elever, lärare, sångpedagog och föräldrar. Ett extra 

tack till vår julfestgeneral Helena BRAG som med fast hand styrt julfestorganisationen i 20 år och som 

lämnar över stafettpinnen. 

Lusselinnen 

Vi ber de sex elever som ej lämnat tillbaka sektionens linnen att komma in med de nytvättade 

linnena senast fredag 18/12 

Kvarglömt 

Det finns en liten hög med kvarglömda kläder från julfesten, på sektionen. Kom in och hämta! 

Julavslutning på förskolan 

Förskolans julfest på morgonen den 11 december var som vanligt välbesökt och lyckad. Ett stort tack 

till Veronica och Peo och deras fina elever. 

Julpyssel 

Det julpysslas på primaire. Engagerade lärare och föräldrar bidrar till att traditionen kan fortlöpa. Det 

är verkligen toppen. 

Club International 

Vi tackar alla som arbetar för Club international för deras viktiga insats. Detta arbete leds av Anna 

Lönnqvist och Christine Ingemarsson med den äran. 

COP 

4 december besöktes 4ème av Niclas Svenningsen som arbetar på FN. Han informerade eleverna om 

hur förhandlingarna gått till ute på ”Le Bourget” och det hela var mycket lärorikt. Tack till Gérard 

Bourdin som förmedlade kontakten. 

8 december bar det av till Hôtel Potocki för Terminale. Tack vare Carina Rochard fick våra elever delta 

i International New York Times, ”Energy of tomorrow”. Man fick bl a lyssna till Johan Rockström, 

Hans Westberg, Yngve Slyngstad, Felipe Calderon och andra högnivåpolitiker, företagsledare, 

forskare och vetenskapsmän. Mycket uppskattat. 

Alla klasser har arbetat med miljötema. Vi delar med oss tvåornas av plansch för att få en renare 

skolgård. 

 



CDI 

Eva Crabie kommer att sluta som ansvarig för CDI och ersätts av Lars Östlund. Evas värdefulla insats 

under många år har varit viktig för sektionen. Varmt välkommen önskas Lars. 

ExtraLucia 

I söndags var det uppträdande på IKEA. Väldigt lyckat och i högtalarna kunde man höra Svenska 

sektionens namn vid ett flertal tillfällen. Ovärdelig PR för oss. Nu återstår Ste Clothilde imorgon och 

Kinnarps på torsdag 17/12. 

 13 dec, 2015 

Biobiljetter 

Alla elever som har ställt upp på sin fritid och sjungit kommer att få var sin biobiljett av sektionen. 

Elevrådet har bestämt att det blir en biljett per elev oavsett hur många tillfällen man varit med. 

Dessa biljetter delas ut under januari månad. 

SYV 

Vår duktige SYV – studie och yrkesvägledare, Lars Nordström, har varit här i två intensiva dagar. Han 

har träffat alla gymnasieklasser, haft ett välbesökt föräldramöte och hunnit träffa nästan alla elever 

individuellt. Detta är orehört viktigt för våra elever och vi passar på att tacka och önska Lasse God Jul. 

Utvecklingssamtal 

En kallelse skickas ut på torsdag 17/12. 

 

Nu återstår endast för oss att sammanfatta hösten genom att säga att den varit rolig och händelserik. 

Vi vill önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Varma Julhälsningar 

Elisabeth och Kattis 

 


