Svenska Sektionens nyhetsbrev 3 oktober 2017
Hösten är här och det byggs nu för fullt på skolan. Det är roligt och spännande.

Collège och Lycée, lediga den 6 november
Som Ni vet, flyttar skolan till sina nya provisoriska lokaler under höstlovet.
« La Direction académique » meddelar att alla elever på secondaire därför blir lediga den 6/11 och
att undervisningen startar först den 7/11.
På måndagen ska personal och lärare installera sig ordentligt och får information av den franska
ledningen om de nya lokalerna.
Inget förändrat för ”Primaireeleverna” som börjar direkt den 6/11.

Sektionens årsmöte
Vi önskar återigen påminna om årsmötet onsdagen den 18 oktober kl 19.30.
Kallelsen skickas ut på fredag. Tänk på att Er närvaro är viktig! Efter mötets slut, ca 20.45, bjuder
styrelsen på höstcocktail i slottets vackra lokaler. Varmt välkomna !

Betyg externéelever
Det är obligatoriskt för alla externéföräldrar att skicka in kopior på barnens franska betyg. Ni som
fortfarande inte har gjort det ombeds lämna in betygen i ett kuvert till Elisabeth senast denna
veckan! De ska ej skickas per mail. De överlämnas sedan av sektionen till primaires rektor.

Myter om flerspråkighet
Vi bifogar en mycket välskriven och intressant artikel, av Monica BRAVO GRANSTRÖM, som
behandlar ämnet ”flerspråkighet” i det senaste numret av tidningen som ”Svenskar i Världen” ger ut.
Klistra in nedan länk och scrolla ner till sidan 14. Hinner Ni, läs gärna hela numret.
http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2017/09/Svenskar-i-Varlden-nummer-3-2017.pdf

Elevrådsmöte
Alla elevrådsrepresentanter hälsas välkomna till möte måndagen den 9/10 kl 17.05 i sal 411.

Stockholmsresan
De som ej lämnat in sina dokument måste göra det omgående. Vi är väldigt stolta över det fina
programmet som skräddarsytts av Peo och Marita. Vi påminner också om att de elever som ej har

svenskt pass måste medta en sk ”autorisation de sortie du territoire”. De blir ej ivägsläppta utan
detta tillstånd. Några har av misstag även lämnat in detta dokument till Sektionen. Men det är
eleverna själva som visar upp detta dokument vid avresa tillsammans med passet. Fyra elever saknar
kopia på förälders ID-handling. Peo och Marita tar upp frågan med respektive elev.
Vi har fått frågor om hur mycket fickpengar de ska ha med sig. De enklaste är att de tar med sina
bankkort. Man tar inte emot kontanter överallt i Sverige. Räkna med ca 100 SEK för en lunch och ca
150-200 kr för en middag. Hör gärna av Er om Ni skulle ha några frågor.

Vänligen
Elisabeth och Kattis

