
Svenska Sektionens nyhetsbrev – 29 september 2015 

 

Vilket underbart höstväder vi har. Det är full fart här på Lycéet och både elever och lärare har 
mycket att stå i. 

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 
Det blev en högkvalitativ fortbildning för hela sektionen. Personalen fick några välfyllda och mycket 
inspirerande dagar i Göteborg.  I våra kontrakt står det att läsa att det ingår i vårt uppdrag att” företa 
en studieresa till Sverige för att inte förlora den kontinuerliga kontakten med svenskt skolväsende.” 
Detta villkor uppfylldes till fullo genom denna utmärkta fortbildning! Tack alla familjer för att Ni 
ställde upp och såg till att vi kunde utföra vårt uppdrag.  
 
KLASSFOTON 
Under vecka 41 är det dags för att ta klassfoton. Barnen blir fotograferade på sektionens lektioner 
följande dagar: 
5 oktober : CP CE1 CM2 5ème 4ème 3ème 2nd Terminale 
6 oktober Maternelle CM1 CE2 6ème 1ère 

Sektionen bjuder i år på fotona som skickas hem med barnen efter höstlovet. 
 
CINECLUB 
Tisdagen den 6 oktober kl 17.15 presenterar Svenska Sektionens 3ème-klass filmen ”Patrik 1,5” i 
slottets amfiteater. Filmen är givetvis på svenska men textad på franska. Det är en film av Ella 
Lemhagen som väcker många tankar. Club International bjuder på fika före visningen kl 16.45. Se 
bifogad inbjudan. Det vore mycket bra för sektionen om så många som möjligt kan ställa upp och 
komma.  
Tack till sektionens Club Internationalrepresentanter Anna Lönnqvist som med hjälp av Christine 
Ingemarsson har arrangerat detta. 
Vi passar på att bifoga ”Flash Info” från Club International som innehåller viktig information. 
 
FDEI 
La Fondation pour le Développement de l'Enseignement International (FDEI) är en oberoende 
organism som arbetar till förmån för de internationella sektionerna. Vi kan meddela att Kattis ELFVIN 
har blivit invald i dess styrelse, vilket är bra för den Svenska Sektionen. Läs gärna mer här: 
http://www.fdei.org/ 
 
JULFESTEN 2015 
EFTERSÖKES: Julfestgeneral 
Helena Brag har under flera år med bravur arrangerat sektionens julfest! Nästa år är Helena 
dessvärre inte kvar på sektionen i egenskap av förälder, och vi letar därför nu efter en festlig 
ersättare som kan ta över rollen redan i år, med hjälp av Helena. Sektionens personal och 
gymnasieföräldrar hjälper till att organisera festen, men det är viktigt att vi även fortsättningsvis har 
en person som håller ihop helheten. Tycker du att det verkar spännande? Vill du veta mer?  
Hör av dig till Elisabeth på kontoret. 
 

http://www.fdei.org/


STOCKHOLMSRESAN FÖR PREMIERE OCH TERMINALE 
Vi önskar påminna om att sista betalningsdag är 7 oktober. Det är viktigt att alla dokument fylls i 
ordentligt och lämnas in till kontoret.  
 
LÄSÅRSAVGIFTER 
De familjer som ännu ej har betalat är välkomna att göra det snarast. Fakturorna skickades ut per 
post den 27  augusti och sista betalningsdag var den 11 september. 
 
ENT, secondairestadiet 
Alla familjer ska ha fått sina koder. Har ni inte fått dem är det viktigt att ni frågar era barn direkt. 
Vid problem gällande ENT :  
på Lycée kontakta Monsieur DESCHAMPS: tel 01 39 10 94 44 
på collège kontakta Mme JOLYS : tel 01 39 10 94 65 
 
PROVISEUR ADJOINT LYCEE (REKTOR FÖR GYMNASIET) 
Vi är väldigt glada över att Madame Isabelle MELLET har blivit utnämnd till ”Proviseur adjointe” 
(rektor för gymnasiet).  
Vi önskar henne lycka till med sin nya tjänst som hon tillträder måndagen den 5 oktober.  
Det kommer att utses en ny ”Principal adjoint collège” (rektor för högstadiet) snarast. 
 
PRIMAIREKÖREN 
Intresset för kör på primairestadiet var inte tillräckligt stort (endast 3 anmälda, ev checkar skickas 
tillbaka via lärarna) och därför kommer denna aktivitet inte att erbjudas detta läsår. 
Däremot kommer vår duktiga sångpedagog Anna Rosset som vanligt hålla i sektionens Luciakörer och 
primaires sommaravslutning. 
 
GLÖMDA TERMOSAR 
3 termosar blev kvarglömda på Öppet hus. De finns att hämta på kontoret. 
 
SVENSKA SEKTIONENS ÅRSMÖTE DEN 15 OKTOBER 
Kallelsen till årsmötet skickas ut per mail fredag denna veckan. 
 
Tiden flyger fram och snart är det redan höstlov. Men som tur är hinner vi med ett sista nyhetsbrev 
den 13 oktober. 
 
Hör gärna av er om ni funderar över något! 
 
Väl mött 
Elisabeth och Kattis 
 
 
 
 


