
Svenska Sektionens nyhetsbrev 17 november 2015 

Kära familjer! 

Vi är alla skakade av det som hände i fredags. 

  

Tyst minut 

Igår hölls en tyst minut på skolgården för alla elever 6ème-T. Det inleddes med ett tal av M 

BIANCO, följt av den tysta minuten och när den var slut stämde eleverna upp i ”La Marseillaise” . 

Det hela var mycket vackert, stämningsfullt och värdigt. 

CE1 var med Maria och de hade en väldigt fin stund tillsammans.  

  

Ambassaden 

Jag är i kontakt med Ambassaden hela tiden, vilket känns väldigt tryggt. De skickar regelbundet 

information om läget. Här kommer några axplock från den information jag fick igår kväll. 

Svenska institutet som höll stängt i helgen har öppnat och kommer att genomföra planerade 

aktiviteter denna vecka (två konserter samt kvällskurser i svenska). Dock kommer man att 

förstärka sina säkerhetsrutiner. 

Ambassaden återkommer med information senast torsdag om hur COP-konferensen berörs. Det 

blir en nedbantad konferens utan konserter och festliga inslag. 

 

Lucia, CM1-T 

Som det ser ut nu kommer våra Luciauppträdanden utanför skoltid att äga rum. Svenska Institutet 

29 november är fullt men det finns platser kvar på de tre övriga evenemangen. Tveka inte att 

anmäla Era barn. Vad gäller den övriga Luciaträningen startar den nästa vecka 24 november och 

ni har redan fått all information. Vi vill påminna om att alla flickor måste ha elljus med sig vid 

framträdandena. Sektionen har några men de räcker ej till alla. 

  



Lucia, CP-CE2 

Ni har fått all information av lärarna och läget är under kontroll. 

  

Lucia, förskolan 

De kommer att träna på lektionstid. 

  

Utbytesstudenter  

Det var tre nöjda tjejer som lämnade oss efter en lyckad vecka. Stort tack till familjerna Leygnac, 

Baron och Haezenberghe som öppnade sina hem och gjorde detta möjligt. Det är mycket bra PR 

för oss och vi hoppas att detta kan generera i 2FS-elever i framtiden. Louise Baron, Ingrid 

Haezanberghe, Adèle Leygnac med Filippa Rydberg, Fanny Bohlenius och Agnes Ahlström 

  

Gasquet 

Vi har två elever, Paul Teissandier i 3ème och hans bror Elliot i 4ème, som hade förmånen att 

under lovet få intervjua den kände franske tennisspelaren Richard Gasquet.  

Klicka på nedanstående länk och njut av en mycket trevlig intervju. 

www.youtube.com/watch?v=09Lwh31qxpA 

  

Nya datorerna  

De nya datorerna har kommit. Vi är fantastiskt stolta över detta och eleverna är väldigt 

tacksamma och glada. Vi hade elevrådsmöte 9 november och alla klasser tackade. Det är fina 

ungdomar, det! 

 

CCSF Centenary Conference 

http://www.youtube.com/watch?v=09Lwh31qxpA


Svenska Handelskammaren fyller 100 år. Tack vare Tina Darcel, förälder som arbetar där, har vi 

den stora äran att meddela att vi får lov att ta med 27 gymnasieelever till detta evenmang som är 

späckat med intressanta föreläsningar. Kungen och drottningen kommer att närvara. Vi lämnar 

dock viss reservation för ev restriktioner vad gäller utflykter under skoltid. 

 

FDEI Développement de L’Enseignement International 

Vi hade ett långt och givande möte med bl a rektor M BIANCO och andra rektorer från olika delar 

av Frankrike i fredags. Det är bra för sektionen att synas i dessa sammanhang och jag ser fram 

emot att kunna arbeta aktivt med de internationella sektionerna. 

 

 

REFORME DE COLLEGE 

De nya collègereformen träder i kraft september 2016. Vi har fått en del information och mer 

information kommer. Det kan vara bra att känna till att Histoire des arts kommer att försvinna och 

ersättas av annat. Man behöver alltså inte lägga kraft på Histoire des arts om man går i 6ème-

4ème nu. 3ème har Histoire des arts som vanligt.  

 

 

Besök utbildningsdepartementet 19 november 

Detta besök är tyvärr inställt på grund av terrordåden  

 

 

Club Internationals julmarknad 

Kära föräldrar, 

Julmarknaden närmar sig med stormsteg! Lördagen den 28 november är det dags igen och vi 

hoppas att ni vill vara med och genomföra detta viktiga kulturella inslag på Lycée International. 

Tack vare julmarknaden kan vi föräldrar bidra aktivt till skolan. Det finns flera sätt att hjälpa till, 

antingen genom att bemanna mat- och hantverksstånden eller genom att bidra med mat. Nedan 

finner ni länkar till tre olika listor. 

Varmt välkomna att vara med! 



Hantverksståndet 

http://doodle.com/poll/3v2svyhd98m9fdfn 

 Matståndet 

http://doodle.com/poll/q6urz958azun238n 

 Bidrag till matståndet 

http://doodle.com/poll/b2dyt8qktesxcz6m 

Matbidrag lämnas enklast samma dag som julmarknaden lördagen den 28 november i Agora 

(OBS! senast kl 11) eller enligt överenskommelse. Använd gärna engångsformar! Glögg i termos 

lämnas direkt i hantverksståndet utanför slottet. 

Kom och ta del av festligheterna och njut av den internationella julstämningen! 

Anna Lönnqvist & Christine Ingemarsson för Club International 

Tel. 06.59.09.44.01 eller 06.72.22.17.10 

 Händer i november 

24 nov  Luciaträningen CM1-T startar 

24-26 nov Rektorsprogrammet Kattis 

27 nov  1 terminen (trimestre) slutar 

28 nov  Luciaträning i slottet 

28 nov  Julmarknad Club International 

29 nov  Luciakör Svenska Institutet 

30 nov  Svenska Handelkammaren 

30 nov  Conseil de classe (betygskollegium) börjar 

30 nov  Styrelsemöte 

 

Rektorsprogrammet 

Jag kommer att befinna mig i Sverige på utbildning må kväll-torsd kväll nästa vecka. Det går alltid 

att nå mig. Jag läser mail regelbundet. Kontoret är öppet som vanligt och undervisningen sköts av 

våra duktiga lärare. Tveka inte att höra av er om behov finnes. 

Slutligen ber vi er att ha förtroende för den franska ledningen, franska myndigheter och den 

svenska ambassaden. Vi är, trots det tragiska som inträffat, omgivna av kompetenta personer.  

Vi bifogar brevet igen från M BIANCO. 

http://doodle.com/poll/3v2svyhd98m9fdfn
http://doodle.com/poll/q6urz958azun238n
http://doodle.com/poll/b2dyt8qktesxcz6m


Vänliga hälsningar 

Elisabeth och Kattis 

 

 

 


