Svenska Sektionens nyhetsbrev 26 januari 2016
Tiden flyger fram och nu är det dags för ett nytt nyhetsbrev.
Primaire
För Er som har barn som är externé-elever och eventuellt vill söka heltidsplats, är det dags att skriva
ett motivationsbrev adresserat till Mme HOPF. Detta brev plus betygskopior skall lämnas till
sektionen senast 29 mars.
Styrelsen
Vi bifogar protokollet från senaste styrelsmötet. Nästa styrelsemöte äger rum imorgon kväll.
Rektorsprogrammet
Det är en otroligt givande utbildning med hög kvalitet. Dessutom är det mycket bra för sektionen att
få insyn i svenska lagar och regler.
Planering, gymnasiet
Vi bifogar en liten planering för gymnasiet januari-mars.
3ème, DNB
12 maj – Histoire des arts
23 juni – 9h00-12h15 franska, 14h30-16h30 matte
24 juni – 9h00-11h00 hi/géo, education civique
1ère, BAC
Vissa förändringar kan ske nedan.

15-16 februari – TPE (ES, L)
18-19 februari – TPE (S)
17 juni – 8h00-12h00, franska (ES, S)
21 juni – 8h00-9h30, sciences (L, ES)
23 juni-1 juli – muntlig BAC franska
Terminale, BAC
Inget datum ännu fastställt för muntlig OIB. Vissa förändringar kan ske nedan.
21 mars – 8h00-9h00, Muntligt, förståelse spanska, tyska, ryska, kinesiska (ES, S)
22 mars – 8h00-9h00, Muntligt, förståelse engelska (ES, S)
2-3 maj – muntlig framställning språk, 20 min på lektionstid (ES, S)
30 maj – 3 juni – Obligatorisk muntlig examen i LV (langue vivante)
2 juni –OIB litt svenska skriftligt 8h00-12h00
3 juni – OIB hi/ge, skriftligt 8h00-12h00
15 juni – 8h00-12h00, Filosofi
20 juni – 8h00-12h00 SES (ES), 8h00-12h00 matte (S)
21 juni - 8h00-11h30 Fy/ke (S)
21 juni - LV2, 14h00-16h00 (ES, S)
22 juni – Matte ES 8h00-11h00 (ES), SVT 14h00-17h30 (S)
23-29 juni - musik och bild
8 juli OIB-ceremonin
OIB-ceremonin äger i år rum den 8 juli och Terminale-föräldrarna är redan i full gång med
planeringen.

Skandinavisk cocktail
Boka redan nu fredagen den 8 april. Det är en mycket festlig afton och vi hoppas att Ni alla kan
komma. Mer information och inbjudan kommer längre fram. Varmt välkomna!
Händer i januari och februari
12 januari – 11 februari - Samtalskvartar. Se inbjudan 18/12.
26 januari – SNS, svenska klubben i Paris, Föredrag med Kristoffer Lundberg, Pensionsenheten,
Direktoratet för sysselsättning, arbete och sociala frågor, OECD.
27 januari – 20h00, styrelsemöte
4 feb – 18h45, planeringsmöte inför cocktail 8 april, med festansvariga
19 februari – sista skoldag innan lovet
Det råder febril aktivitet på Lycéet. Vi är som vanligt mycket tacksamma för det utmärkta arbete vårt
lärarlag lägger ner på sektionens elever!
Vänliga hälsningar
Elisabeth & Kattis

