
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 9 januari 2018  

 
God fortsättning på det nya året! Det är roligt att vara tillbaka och träffa alla fina elever och härliga 
kollegor. 
 
 
Readathon 
Lycée International medverkar i ett UNESCO-projekt. Här kommer information på franska: 
« Le marathon de lecture (readathon) aura lieu du lundi 8 Janvier au vendredi 16 Février 2018 dans 
le cadre du projet UNESCO du lycée. Le but de ce marathon de lecture est double: faire lire les élèves 
un maximum tout en récoltant des fonds pour la construction d'une bibliothèque au Cambodge pour 
600 enfants à travers l'association "Room to Read" (avec qui les sections américaine, britannique et 
danoise avaient déjà collaboré les années précédentes). Cette année, toutes les sections et les 
professeurs de la partie française (notamment en lettres et langues) sont invités à participer à ce 
marathon de lecture dont les modalités sont les suivantes: 

 Les élèves ont reçu, à travers les professeurs de sections, deux papiers différents: une fiche 
de suivi et un formulaire de promesse de don (attachés en pièces jointes). Les élèves 
marqueront sur la fiche de suivi le titre du/des livre(s) lu(s) pendant la période du marathon 
ainsi que le nombre de minutes passées à lire par jour. En parallèle, ils doivent trouver des 
"donateurs" qui vont soutenir financièrement leur action de deux façons possibles: soit en 
faisant un don par minute de lecture ( ex: 10/20/50 centimes par minute lue etc...) soit en 
faisant un don forfaitaire (montant fixe décidé par le donateur suivant les moyens de 
chacun). 

  Les donateurs feront leurs chèques à l'ordre de la section (pour les espèces les élèves 
devront voir avec les sections) car ce sont elles qui récupèrent les dons pour ensuite faire un 
chèque global au FSE (qui reversera les sommes récoltées à l'association "Room to read" à la 
fin du readathon). 

Les élèves sont libres de lire n'importe quels livres en français, langue de section ou langue 
vivante » 

Vi bifogar bägge dokumenten (fiche de suivi et formulaire de promesse de don) för säkerhets skull. 
Det är kul om Ni vill vara med men notera att det är frivilligt. 

För mer information : https://www.youtube.com/watch?v=JpyeZ6BcslA 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JpyeZ6BcslA


Besök från Lycée St Louis - 17 januari 
Ledning och lärare från Lycée St Louis i Stockholm besöker oss en heldag för att utveckla samarbetet 
och diskutera OIB.  
 
 
 
 
Informationsmöte för 2nde och T  - 27 januari  
Föräldrar till elever i 2nde hälsas välkomna till Agora lördagen den 27/1 kl 9.00. Ni får all information 
ni behöver inför val till 1ère.  
Kl 10.30-11.00 träffar Ni sedan Kattis i sal 206 i Lycée Provisoire för fördjupad information.  
 
Föräldrar till elever i Terminale hälsas välkomna till Agora, samma dag, kl 10.30 av den franska sidan. 
Ni får information om post-BAC. 
 
 
 
 
TPE, Bac blanc och PRAO  
Vi bifogar ”le calendrier des examens”, som är en detaljerad planering över viktiga examen.  
De  sammanfattas enligt följande: 
 

 
12-16 februari 

 
Examination i TPE för 1ère 
 

 
5-9 mars 

 
”Bac blanc” för 1ère och T  
 

 
5-9 mars 

 
PRAO för 3ème  
 

 
2-4 maj 

 
Brevet blanc för 3ème 
 

 
 
 
 
DNBI – le brevet international, 3ème 
Ministeriet har inte bekräftat exakta datum för den skriftliga, franska examinationen. 
Men vi vet att de äger rum i slutet av juni.  
Vi återkommer även med datum för den svenska, muntliga examinationen.  
 
Mer information om le brevet finner Ni här: 
http://eduscol.education.fr/cid98239/modalites-d-attribution-du-diplome-national-du-brevet.html 
 
 
 
 
Dags att skriva in syskon 
Ni som har barn med yngre syskon hemma, uppmanas att snarast skriva in dem på sektionen. 
Kontakta Elisabeth admin@sectionsuedoise.com, så skickar hon ansökningsformulär.  
Har Ni grannar eller vänner med svensktalande barn tar vi gärna emot dem med! 

http://eduscol.education.fr/cid98239/modalites-d-attribution-du-diplome-national-du-brevet.html
mailto:admin@sectionsuedoise.com


 
 
 
 
Ansökan om integration på heltid 
Ansökan till heltid för externé-elever ska göras senast den 1 mars 2018.  
Skicka ett franskt motivationsbrev (adresserat till Mme Gagneure –Directrice de l’Ecole primaire) och 
en kopia på det franska betyget till Elisabeth  admin@sectionsuedoise.com. 
Besked om fördelade platser kan inte ges förrän i mitten av juni. 
 
 
 
 
 
Välkomna på kvartssamtal 
Svenska Sektionen välkomnar Er till kvartssamtalen. En separat inbjudan skickades ut per mail innan 
jul. Ni hittar den även på vår hemsida. 
 
 
 
 
Biobiljetter 
Våra engagerade elever som flitigt ställde upp på alla extra luciauppträdanden, kommer att tackas 
med var sin biobiljett. Man får en biljett oavsett hur många uppträdanden man varit med på.  
Det är ett beslut som elevrådet tagit.  
 
 
 
 
Högskoleprovet 
Sektionen organiserar högskoleprovet lördagen den 14 april. Separat information går ut till berörda 
elever och föräldrar.  
 
 
 
 
Fredrikshovs Slottskola i Stockholm 
Sektionens utbyte med årskurs åtta på Fredrikhovs Slottskola äger rum den 9-11 april.  Tack alla 
vänliga familjer på sektionen som redan har anmält sig som värdfamiljer. 
Det vore toppen om några familjer till kunde ställa upp för de sju svenska eleverna som ännu inte har 
boende. Vänligen anmäl er till Kattis direction@sectionsuedoise.com 
Eleverna landar kl 18.40 den 9 april och anländer med buss till St Germain en Laye ca kl 20.45. Det 
som är extra roligt i år är att rektor Maija Möller Grimakova följer med.  
 
 
 
 
Årsstämma och styrelsemöte 
Vi bifogar protokollen från dessa två möten. 
 
 
 

mailto:admin@sectionsuedoise.com
mailto:direction@sectionsuedoise.com


 
Skolresa till Normandie 6-7 maj, 4ème-2nde 
Planeringen är i full gång och vi ber berörda familjer att notera datumen. Vi åker, som förra gången 
tillsammans med den norska sektionen. En viktig och lärorik resa. 
 
 
 
Vi har många roliga event och projekt att se fram emot fram till sommaren och hälsar er varmt 
välkomna tillbaka ! 
 
Vänligen 
Elisabeth och Kattis 
 
 


