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Nu närmar sig vinterlovet med stormsteg! 
Just storm, har vi tyvärr lite för mycket av. 
Idag är det karneval på skolan, eleverna är utklädda och 
stämningen på topp! 

 
 

 
 
Skandinavisk cocktail 
Planeringen är i full gång. En inbjudan hoppas vi kommer före lovet. Boka redan nu in fredagen den 8 
april! Det blir en mycket festlig afton och vi hoppas att Ni alla kan komma.  
 
 

 
Handelskammaren och ambassaden 
Igår var Kattis på frukostmöte på Handelskammaren. 
Karin EHNBOM PALMQVIST, generalsekreterare för 
”Svenskar i världen”, SVIV, informerade om deras 
verksamhet. På kvällen åkte Veronica, Marita, Mia och 
Elisabeth in till Ambassaden och representerade 
sektionen. De mottogs av ambassadör Veronica WAND 
DANIELSSON och de fick också lyssna till Karin EHNBOM 
PALMQVIST. Mycket viktigt att sektionen syns i dessa 
sammanhang och vi tackar alla som gör det möjligt. 

 
 

Enkät 

I vår ständiga strävan av förbättring, har vi med stöd av svenska skollagen beslutat oss för att 
genomföra en enkät för elever, vårdnadshavare och personal.  
Enkäten är anonym och det är viktigt att ni svarar på alla frågor. Det är en form av 
utvärdering av sektionen som kommer att användas i vårt fortsatta kvalitetsarbete. 
Denna enkät kommer att skickas ut separat under veckan till samtliga familjer på sektionen.  
 
 
Bac blanc veckan, info för 3ème-T 
Vi bifogar ett schema för denna vecka.  
Här följer ett utdrag från den information vi fått av franska sidan: 
”- Les élèves devront apporter leurs propres copies (nous n’avons pas assez de copies d’examen à leur 
fournir). Les feuilles de brouillon leur seront fournies.  
- Cantine : les cartes des élèves de terminale (et de 1ère le mercredi et le vendredi) seront débadgées 
et ils pourront aller déjeuner dès qu’ils auront terminé leur composition » 
 
 
 



Händer i februari/mars 
18 februari - Lycéets nya logo blir officiell 
19 februari  - Sista skoldagen före lovet 
15 mars – SNS, ett mycket spännade evenemang, Hur mår Frankrike?  – SNS Paris-ekonomipanel tar 
tempen på den franska ekonomin. Medverkande: Fredrik BRAG, Camilla NATHORST-ODEVALL och 
Daniel WALDENSTRÖM. Moderator: Pierre TOLCINI. Plats: Svenska klubben. Tid: 19h00. Anmälan till: 
snsfrankrike@gmail.com 
14 mars - Elevrådsmöte 
17 mars – Styrelsemöte 

 
Utbyteselever, Campus Manilla och Fredrikshovsskolan 
Ett utbyte mellan Campus Manilla, Fredrikshovsskolan och Svenska Sektionen kommer att äga rum i 
april. Vi har skickat ut en förfrågan till alla familjer i 6ème-1ère. Dessa elever går i 8:an. Tanken är att 
detta utbyte gör att våra egna elever kan besöka dessa skolor under våra lov och förbättra svenskan. 
Dessutom kanske vi i framtiden kan få några 2nde FS-elever, vilket vore roligt.  
Skolorna har bokat flygbiljetter nu! De landar 10/4 kl 20.10. Vi håller på att undersöka transport till St 
Germain-en-Laye. Det lutar åt att de hyr en buss. TACK alla familjer som ställer upp och tar emot 
dessa ungdomar. Vi har fått hela 17 sovplatser!!!  Verkligen snällt. Givetvis går det fortfarande att 
anmäla sitt intresse. Vi återkommer med mer detaljer längre fram. 
 

Mer info om dessa skolor finner ni på: 
http://www.campusmanilla.se/ 
http://www.fredrikshov.se/ 
 
 
Annons i skolmagasinet LISA 
Ni som vill annonsera i vår fantastiska skoltidning LISA. Det är inte för sent ! Vänligen kontakta 
annonsansvarig : annsofie.cleverstam14@gmail.com 
 
 
 
Nu vill vi bara passa på att tacka alla engagerade elever, lärare och föräldrar för en bra start på det 
nya året! Vi hoppas att ni får ett härligt och välförtjänt lov! 
 
Varma hälsningar 
Elisabeth och Kattis 
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