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Varmt välkomna tillbaka! Vi hoppas att Ni haft ett skönt och vilsamt lov.  
 
STOCKHOLMSRESAN 
Den var väldigt lyckad! Det digra programmet följdes till punkt och pricka. Eleverna skötte sig 
exemplariskt och denna högkvalitativa och inspirerande skolresa  är sektionen väldigt stolt 
över. Stort tack till medföljande lärare – Marita, Peo och Lena för ert arbete och 
engagemang. 

 



 

 
 
SKOLFOTON 
När de är klara delar vi ut dem till eleverna. I år bjuder sektionen på dem. 
 
 
ÅRSMÖTE 
Ett 40-tal personer kom och både ordinarie stämma och extraordinariestämma förflöt på ett 
bra sätt. Den efterföljande cocktailen var mycket trevlig. Ett varmt tack till alla som deltog 
och som skrivit fullmakter. Vi uppskattar verkligen att Ni engagerar Er i sektionen och Era 
barn. Det gör vårt arbete ännu roligare. Tack! Protokollet skickas ut per mail inom kort. 
 
 
ADRESSKATALOGEN 
Svenska sektionens adresskatalog kommer i dagarna att delas ut. En katalog per familj. Titta 
gärna i Era barns ryggsäckar om de ej dyker upp! 
 
 
PRAO 
Notera att 3èmes PRAO i år ligger vecka 10, den 7-11 mars. Börja redan nu att söka platser. 
Eleverna får separat information från franska administrationen. 
 
Vi har fått ett tips att FORD (som ligger ett stenkast från skolan) eventuellt kan ta emot 
elever: 
Mme Aurélie POINSARD - Responsable du Comité d'entreprise 
FORD MOTORS Company 
34 rue de la croix de fer 
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Téléphone : 01 61 01 72 98 (ligne directe) 



Mail : ce.fmc@ford.com 
 
 
SYV 
Vår studie- och yrkesvägledare, Lars Nyström, kommer hit den 14 och 15 december. Han 
träffar alla klasser på gymnasiet och tar som vanligt emot eleverna för enskilt möte.  
Notera redan nu att ett informationsmöte för föräldrar på gymnasiet hålls på kvällen den 14 
december. 
 
 
STRÄCK UT EN HJÄLPANDE HAND TILL FLYKTINGARNA I CALAIS  
Tina Darcel som är förälder på sektionen, ordnar en insamling till förmån för flyktingarna i 
Calais. Vänligen läs hennes bifogade dokument noga. Tack för Er hjälp! 
 
 
BESÖK FRÅN UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 
Tack vare vår förälder Nina Waldeström, får sektionen besök av en delegation på 16 
personer från utbildningsdepartementet den 19 november.  
Vi ser fram emot detta besök som i första hand rör gymnasiet. 
 
 
LUCIA 
Knappt hann vi sätta nyckeln i dörren innan eleverna började fråga om träningstiderna. 
Väldigt kul att de är så intresserade. Vi bifogar träningsprogrammet för CM1-T.  
Vad gäller övriga klasser kommer mer information längre fram. Glöm ej Luciakör på Svenska 
Institutet den 29 november och på IKEA den 13 december. 

 
HÄNDER I NOVEMBER 
5 nov –            De nya datorerna till sal 411 kommer 
5 nov –            SNS, Strategiska fördelar med jämställdhet och mångfald i näringslivet, Sofia 
FALK, kl. 19.00, Svenska klubben, Paris 
9 nov –            Elevrådsmöte kl 17.05, sal 411 
13 nov –          Möte FDEI, La Fondation pour le Développement de l'Enseignement 
International, Kattis 
24 nov –          Luciaträningen, CM1-T, startar 
24-26 nov –     Rektorsprogrammet, Kattis 
27 nov –          Trimestre 1 slutar 
28 nov –          Luciaträning kl. 11-13 
28 nov –          Julbasar - Club International 
29 nov –          Luciakör på Svenska Institutet 
30 nov-            ”Conseil de classe” börjar 
30 nov –          Styrelsemöte 

 

CLUB INTERNATIONAL 

mailto:ce.fmc@ford.com


Vi bifogar novembers ”Flash Info”. Vänligen ta del av den. 

 

Nu återstår det enbart för oss att önska Er några härliga höstveckor innan nästa utskick 
kommer. 

Varma hälsningar, 

Elisabeth och Kattis 

 

 
Section Suédoise 
Lycée International 
2 bis rue du Fer à Cheval 
CS 40118 
78105 Saint Germain-en-Laye cedex - France 
tél. +33 (0)1 34 51 77 38 / +33 (0)6 62 51 24 04 
 
mail : admin@sectionsuedoise.com 
web : www.sectionsuedoise.com 
twitter : https://twitter.com/sectionsuedoise 
facebook : https://www.facebook.com/section.suedoise.du.lycee.international 
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