
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 7 mars 2017 
 
Vad skönt att det nu blir ljusare på morgnarna igen! Som vanligt rådet det febril aktivitet på Lycée 
International. 
 
 
Slutet på läsåret 
Vi har fått besked om hur slutet av året kommer att se ut : 
 

Sista lektionsdag Terminale 8 juni 

Fête des Terminales 9 juni 

Sista lektionsdag Collège, 2ndes och 1ères 13 juni 

OIB-ceremonin och sista lektionsdag Primaire 7 juli  

 
 
DNB i svenska, muntlig 
Denna examination flyttas till den 13 juni för både hi/géo och litteratur. 
 
 
DNB blanc 
Äger rum 13-14 mars. Övrig information vad gäller DNB har gått ut separat till 3ème.  
PRAO-rapporten skall vara inlämnad till sektionen senast den 20 mars oavsett vilket språk eleven 
skriver på. 
 
 
Extrahjälp i svenska 
Vi kan tipsa om en au-pairtjej i Paris som gärna kommer ut hit och hjälper de yngre barnen med 
svenskan.  
Kontakta Julia Åström :  julia.tea.astrom@gmail.com 
 
 
Utflykt primaire 
Vi håller på att planera en utflykt för eleverna i CP-CM2 och återkommer före lovet med mer 
information. 
 
 
Conseils de classes äger rum enligt följande : 

Secondaire 6-17 mars 

Primaire 20-31 mars 
Vilket innebär att externébetygen ej kommer att skickas ut före lovet. 
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Viktiga datum : Antagning.se  och APB  
Vi påminner om att ansökan till svenska högskolor och universitet ska göras mellan 15/3-15/4 och att 
sista dagen för APB är den 20/3. 
 
 
Gästelever från Fredrikshovs slottskola 
Berörda familjer har fått mailadresser till gästeleverna och ombedes kontakta dem. Vi återkommer 
längre fram med information om när de anländer mm. 
 
 
 
Med hopp om några riktigt fina marsveckor! 
 
Vänligen Elisabeth och Kattis 
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