
 

 
 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 21 februari 2017 
Välkomna tillbaka önskar vi Er alla; elever,  föräldrar och personal ! Vi hoppas att Ni har haft ett skönt 
lov. 

 
Utbyteselever Fredrikshovs Slottsskola 
Ett utbyte mellan Fredrikshovs Slottsskola och oss kommer att äga rum i april. Vi har skickat ut en 
förfrågan till alla familjer i 4ème-2nde och vi har fått många positiva svar. De svenska eleverna går i 
8:an. Tanken är att detta utbyte utmynnar till att våra elever besöker Fredikshovs Slottskola under 
något lov för att utveckla svenskan. Dessutom kanske vi i framtiden får några 2nd FS-elever, vilket 
vore roligt. De har bokat flygbiljetter nu. De landar den 23/4 kl på förmiddagen. Vi återkommer 
längre fram med mer information. TACK till familjerna som ställer upp och tar emot dessa ungdomar. 
Mer info om skolan finner ni på: 
http://www.fredrikshov.se/ 
 
 
DNB, 3ème 
Datumen för ”brevet blanc” är ändrade igen och är nu fastställda till den 13-14 mars. Mer 
information får Ni av den franska sidan. 
 
 
Ny interaktiv tavla 
Imorgon onsdag kommer den nya interaktiva tavlan till sal 204 i primaire. Vi är oerhört stolta över att 
Sektionen hänger med i utvecklingen och satsar på våra elever. Ett stort tack till Styrelsen, särskilt 
Yann Bole-Feysot, som varit mycket aktiv och hjälpt till med inköp av tavlan. 
 
 
Bac blanc, TPE, PRAO 
Som Ni vet är det mycket som händer denna veckan. Vi bifogar planeringen igen för gymnasiet och 
collège fram till nästa lov. 
 
 
25 mars, 3ème 
Välkomna till Agora kl 9  för ett informationsmöte inför gymnasiet. Om intresse finnes kan man träffa 
Kattis i sal 411 (Byggnad Edgar Scherer) kl 10. Vänligen anmäl detta till 
direction@sectionsuedoise.com 
 
 
SNS 23 februari 

http://www.fredrikshov.se/
mailto:direction@sectionsuedoise.com


Missa inte Jon Pareliussen, ekonom på OECD:s Swedish desk och tidigare senior rådgivare på Norges 
finansdepartement som presenterar en analys över det ekonomiska läget i Sverige och redogör för 
OECD:s rekommendationer för fortsatt tillväxt. Plats : Svenska Handelskammaren i Paris, Tid : kl 19. 
 
 
Karneval 
Enligt tradition blir det karneval på skolan den 28 februari. 
 
 
Elevrådet 
Styrelsen för elevrådet kallas till möte den 27 februari kl 17.05 i sal 411. 
 
 
Vi har redan sett lite vårtecken ute och det känns som om vi går mot ljusare tider. Det är kul att vara 
tillbaka igen på skolan. 
 
Allt gott! 
Elisabeth och Kattis   
 

 
 
 

 
  

 


