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Solen skiner och det är BAC-tider för våra blivande studenter. Vi önskar dem lycka till! 
 
 
Vernissage på förskolan 
Veronica och Peo bjöd in till vernissage fredagen den 9/6. Fina framträdanden blandades med 
lyckade konstverk. Bakom varje aktivitet i förskolan finns en pedagogisk tanke och det ligger mycket 
arbete bakom en sådan här förmiddag.  
 

 
 

Meddelande från valberedningen 
Svenska Sektionen är en föräldraförening som bygger på vårt gemensamma engagemang. Vi är idag 
ca 100 familjer som är beroende av en fungerande svensk sektion och det är viktigt att alla hjälps åt 
att bidra med det som var och en kan. Vi är på jakt efter engagerade föräldrar till vår styrelse! Är du 
en driftig, intresserad och motiverad förälder som är redo att bidra och få mer insyn i skolans 
verksamhet? Hör i sådana fall av dig till: 
Christine Ingemarsson, christine_ingemarsson@yahoo.fr, 06.72.22.17.10 eller 
Lisa Näslund Rivoire, lisa.rivoire@gmail.com, 06.26.01.10.77 

 
Swedish dads 
Svenska Institutets utställning Swedish Dads, som tidigare visats på SI Paris, OECD och Unesco, ska – 
om allt går enligt plan – visas på borgmästeriet i Lille under hösten. Svenska Ambassaden planerar att 
ordna ett rundabordssamtal i anslutning till detta och det vore formidabelt om  en svensk, 
fransktalande pappa som har erfarenhet av detta kan ställa upp.  Vänligen kontakta Ebba 
PALMSTIERNA: ebba.palmstierna@gov.se 
 
 
Désistement APB - teminale 
Våra fantastiska studenter har ju sökt utbildningar lite här och var i världen. Om man väljer att inte 
läsa vidare i Frankrike men ändå kommit in här måste man tacka nej till sin plats. Gör man inte det 
håller man en plats i onödan och det innebär att andra elever inte kommer in. Lycée Internationals 
elever beter sig inte korrekt när det gäller APB och man har hotat med sanktioner. Glöm därför inte 
detta! 
 
 
Normandieresan 4ème-2nde 
Datum är fastställt till 6-7 maj, 2018. 
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Stockholmsresan 1ère-T 
Datum: 18-23 oktober. Vi påminner om att Ni bör boka  Air France-planet kl 16.00 den 18 oktober. 
 
 
Rekrytering 
Vi har den stora glädjen att berätta att processen är avslutad och vi har rekryterat tre mycket 
kompetenta pedagoger: 
 
Åsa KILLANDER: CM1, CM2, 5ème litteratur 
Åsa kommer från Hyllie Park Grundskola i Limhamn. 

Camilla OTTOSSON: förskola, CP, CE1 
Camilla kommer från Svenska Skolan i London. 

Mia HÖGLUND: förskola, CE2, stöd 
Mia kommer från Ålidhemsskolan i Umeå. 

Peo kommer att ha 6ème i historia/litteratur och gymnasiet i litteratur  
Kattis fortsätter med 4ème-3ème/litteratur. 
Marita fortsätter med 5ème-Terminale i historia/geografi/samhällskunskap 
 
Maria LEJMAN har avslutat sin anställning på Svenska Sektionen och vi tackar henne varmt för alla 
fina år. 
 
 
Läsårsavgifter Svenska Sektionen 
Styrelsen har beslutat att justera avgifterna så att de representerar kostnadsnivåerna.  
Det innebär följande: 
Avgift per elev i förskolan: 1450 € 
Avgift per elev i primaire – heltid och externé plus collège: 1700 € 
Avgift per elev i lycée – 1800 € 
Varje år betalar man en familjeavgift på 300 €. 
 
 
Midsommar 
Glöm inte att anmäla Er till gabrielle@qvist.fr för det traditionella firandet i Mareil Marly nu på 
lördag den 24/6. 

 
Nu sänder vi en tanke till de duktiga studenterna som skriver sina examen i överhettade salar. Ett 
varmt lycka till!  

Allt gott! 
Elisabeth och Kattis 
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