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Alla elever, lärare och föräldrar hälsas välkomna tillbaka. Vi hoppas att ni har haft ett skönt och 
vilsamt lov! 
 
 
Ny logo 
Den 18/2 blev skolans nya logo officiel och detta firades med en trevlig ceremoni.  

 
 
 
 
Kinesiska sektionen 
Invigning av den kinsesiska sektionen skedde med pompa och ståt den 19 februari. Högklassiga 
framträdanden blandades med inspirerande tal och därefter bjöds på mat och dryck. 
 

 
 
 
Sektionens lärare 
De två första dagarna på lovet var skolan öppen. Då passade svenska sektionens lärare på att komma 
hit och arbeta. Vi var den enda sektionen på plats. Vi har otroligt duktig och kompetent personal. 
Tack! 
 
 
Enkäten 
Vi har bestämt att flytta fram sista datumet till den 11 mars. Vi ber Er verkligen att se till att alla 
berörda svarar.  
I vårt ständiga förbättringsarbete har vi med stöd i svenska skollagen beslutat oss för att genomföra 
denna enkät för elever, vårdnadshavare och personal.  Vi har fått förfrågan om vem som gjort 
enkäten och vi har använt oss av skolinspektionens enkät. Det är inte våra lärare som ligger bakom 
den. Enkäten är anonym och det är viktigt att ni svarar på alla frågor. Stort tack för detta samarbete! 
 
 
SNS 
Vi ses väl alla den 15 mars? 
 
SNS Paris: Hur mår Frankrike? – ekonomipanel tar tempen på den franska ekonomin. 
Tisdagen den 15 mars kl 19-21 bjuder SNS Paris in till ett panelsamtal om Frankrikes ekonomiska 
läge.  



Hur är egentligen tillståndet för världens sjätte största ekonomi?  
 
Vid seminariet diskuterar en speciellt sammansatt ekonomipanel vad det rådande läget innebär för 
Frankrike och för den franska ekonomin.  

Medverkande : 
Fredrik Brag, entreprenör, vd och grundare av Median Technologies.  
Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet och gästforskare vid École 

d'Économie de Paris.  
Camilla Nathhorst Odevall, fondförvaltare europeiska aktier, EdRAM 
Pierre Tolcini, styrelseledamot i Svenska Handelskammaren Frankrike leder samtalet  
 
Plats: Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris. 
Anmälan: snsfrankrike@gmail.com 
Mer information: http://www.sns.se/kalendarium/sns-paris-hur-mar-frankrike-%E2%80%93-
ekonomipanel-tar-tempen-pa-den-franska-ekonomin 
 
 
Händer i mars 
7-11 mars: 3ème PRAO 
7-11 mars: Bac-blancvecka för T  
8 mars – 22 mars: Conseil de classe, secondaire 
9 mars och 11 mars: Bac-blanc för 1ère 
14 mars: Elevrådsmöte 
15 mars: SNS-möte i Paris 
17 mars: Styrelsemöte 
18 mars och 21 mars: Nationella prov för 3ème 
24 mars: Personalmöte 
29 mars – 4 april: Conseil de classe, primaire 
 
 
Skandinavisk cocktail 
Ni har alla fått den fina inbjudan till cocktailen den 8 april. Vi hoppas att ni ALLA kan komma. Vi 
bifogar den igen för säkerhets skull. Vi passar på att tacka hela cocktailkommitén med Linda-Marie 
Thiriet i spetsen för deras arbete. Varmt välkomna! 
 
 
Fotobok 
Mästerfotografen Nina Larriaga har hjälpt oss med att göra en fotobok som vi bl a kan visa för nya 
familjer. Den finns för beskådande på sektionens kontor och är fantastiskt fin. Det är även Nina som 
ligger bakom de lyckade inbjudningskorten till cocktailen. Tack! 
 
 
Skoltröjor 
Andreas Février i T har kommit med den utmärkta idén att göra en skoltröja för Terminaleklassen. 
Dessa tröjor har kommit och är jättefina. Vi bifogar motivet på tröjorna som är gjort av Andreas. Ett 
stort tack till honom för detta initiativ. 

mailto:snsfrankrike@gmail.com
http://www.sns.se/kalendarium/sns-paris-hur-mar-frankrike-%E2%80%93-ekonomipanel-tar-tempen-pa-den-franska-ekonomin
http://www.sns.se/kalendarium/sns-paris-hur-mar-frankrike-%E2%80%93-ekonomipanel-tar-tempen-pa-den-franska-ekonomin


 
 
 
Utflykter primaire, 6ème och 5ème 
Onsdagen den 6 april bär det av till Parc de la Villette för 6ème och 5ème tillsammans med Veronica 
och Lena. Resan kommer i år ske med buss pga ”l’état d’urgence”. Vi får ej åka métro och RER. Vi har 
valt en onsdag för att eleverna inte ska missa för mycket skolarbete. Detta innebär dock att 
eventuella sportarktiviter på eftermiddagen måste ställas in. Mer information kommer längre fram. 
Under maj månad kommer CP-CM2 att ha sin utflykt. Vi återkommer när det närmar sig. 
 
Som ni vet åker 4ème - 2nde till Normandie vart tredje år. I år är det inte vart tredje år. Nästa resa är 
maj 2018. 1ère och T var i Stockholm i höstas. 
 
 
Skavlan junior 
Vi vill gärna tipsa om ett nytt program för ungdomar: 
http://www.svtplay.se/video/6367732/skavlan-jr/skavlan-jr-avsnitt-1 
Som ni förstått på alla samtalskvartar är det viktigt att våra elever kommer i kontakt med svenskan så 
mycket som möjligt. Titta gärna på detta tillsammans med era barn. Kan ge upphov till många 
intressanta diskussioner. På svenska! 
 
 
Utbyte med Campus Manilla och Fredrikhovsskolan 
I början av april närmare bestämt den 10/4 kommer eleverna. De landar kl. 20.10 på Roissy. 
De har bokat en buss som tar dem till St Germain-en-Laye och skulle behöva bli upphämtade vid 
slottet, RER A. 
Vi kommer att skicka ut ett planeringsschema med namn på de svenska eleverna till berörda familjer 
i slutet av mars. Vi tackar alla familjer som ställer upp. 
 
 
 
Internationella kvinnodagen 
Dagen till ära skänker vi en tanke till alla duktiga kvinnor runt om i världen. 
 
 
Slutligen vill vi bara säga att det mycket roligt att vara tillbaka! Det är några hektiska veckor vi har 
framför oss men vi går mot ljusare tider och det är vår i luften!  
 
Allt gott! Vårhälsningar! 

http://www.svtplay.se/video/6367732/skavlan-jr/skavlan-jr-avsnitt-1


Elisabeth och Kattis 
 

 
 


