
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 9 maj 2017 

 
Det råder febril aktivitet på skolan trots många helgdagar nu i maj. 
 

ÖVNING PPMS, intrång  
Den sista övningen för detta läsår äger rum torsdagen den 11/5 kl 9.15.  
Beroende på var i skolan man befinner sig kommer eleverna antingen att ta sig ut eller stänga in sig i 
salen.  Lärarna har fått all information och kommer att informera eleverna om vad som gäller.  
De elever som stannar i salen måste vara helt tysta och inte använda mobiler. 

 
ELEVRÅDSMÖTE  
Blir det måndag den 15/5 kl 17.05 i sal 411. 

 

KONSERT CM2 
De svenska, danska och norska eleverna i CM2 får gå på operakonsert i Lycéets amfiteater den 18/5 
kl 10.30-11.30. 
Konserten organiseras av Köpenhamns musikkonservatorium.  

 
 
 
 
BARN I KONSTEN  
Just nu arbetar alla barn från CP till 6ème intensivt med skolans gemensamma projekt ”barn i 
konsten”.  
CP och CE1 arbetar med svenska barnboksillustratörer och de äldre klasserna med Carl Larsson. 
Alla är så entusiastiska! 

REKRYTERING 
Sektionen har haft tre tjänster utlysta och flera bra kandidater har ansökt. Processen fortlöper och 
det ser lovande ut. 
 
 
DISPENSANSÖKAN 
Styrelsen har tillsammans med Kattis formulerat en dispensansökan mot den betygsförändring 
(UHRFS 2013:1)  som trädde i kraft 1 januari 2017.  
Denna förändring gäller alla elever som vill studera i Sverige efter fransk studentexamen.  
Vi har begärt dispens för våra elever som avlägger en OIB-examen. Ansökan är inskickad till UHR. 

 
COURSE CONTRE LA FAIM  
Vi bifogar information om 5èmes springlopp ”course contre la faim” den 19/5.  



LYCEE EN FETE 
Vi påminner om  skolans uppskattade sommarfest ”Lycée en Fête” lördagen den 20 maj kl. 10-16.  
Information om bl a parkering, tombola och barnens loppis skickas ut separat från Club International. 
 
 
SVENSK MENY I CANTINEN 
Den 4 maj bjöds det på svensk meny i matsalen. 
Pannbiff med stekt potatis, lingon, brysselkål, rökt lax, sallad, frukt och smulpaj till efterrätt! 
Vilken succé! Tack Anna L och Christine I som dekorerade fint med svenska flaggor, ballonger och 
björkris och 
till skolans duktige kock Monsieur Motard. 

 

   
 
 
Det blev givetvis extra god stämning när Veronica kom och sjöng vårvisor med tvåans elever.  
 

 

 
 
SKOLUTFLYKTER  
Torsdagen den 27 april åkte eleverna i CP-CE2 till Jardin d’acclimatation i Paris. 
Dagen efter, var det dags för eleverna i CM1-5ème att få njuta av en heldag på Sherwood Parc. 
Det var två helt nya utflyktsmål som glädjande nog fick högsta betyg av elever och lärare. 
Ett varmt tack till medföljande föräldrar. 

   
 

 
Vi önskar Er en härlig fortsättning på våren. 
 
Vänliga hälsningar 
Elisabeth och Kattis 
 
 
 


