
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 6 februari 2018 
 
Snön har kommit! Väldigt roligt när det gäller byggande av snögubbar. Inte lika kul när det gäller 
trafiken.  
Vi uppmanar alla att följa läget på APELI:s hemsida http://www.apeli.org/  och på ENT. 
 
 
 
Viktiga datum 
 

Datum klass/nivå Vad  

14-15 feb 1ère TPE  

5-9 mars 1ère, T Bac Blanc se särskilt schema 

5-9 mars 3ème Stage  

5-22 mars Secondaire Conseil de classe  

2-4 maj  3ème Brevet blanc, skriftligt franska sidan 

4 juni 3ème DNB muntligt franska sidan 

8 juni 3ème DNB muntligt svenska sidan 

28-29 juni 3ème DNB skrifligt franska sidan 

7 april 3ème Info om gymnansiet  

 
 
 
 
Viktiga dokument, secondaire 
Tänk på att mycket regelbundet gå in på ENT och läsa under rubriken ”vie d’etablissement - 
documents”. Där finner Ni många viktiga och användbara dokument. 
 
 
 
 
Ny elev 
I förra nyhetsbrevet skrev vi om Victor Than som har börjat i 5ème. Vi har nu den stora glädjen att 
meddela att hans syster Lilja har börjat i CM1. Varmt välkomna hälsas bägge eleverna.  
Vi söker fortfarande en snäll familj som vill ställa upp som fadderfamilj. Svara till : 
direction@sectionsuedoise.com 
 
 
 
 

http://www.apeli.org/
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Vår medarbetare Maria Sjöberg från förra läsåret hälsar: 
Hej vänner, 
Jag har skrivit manus till en dokumentärfilm om Ingmar Bergman. Det är ett försök till porträtt av en 
av vår tids största konstnärer. Dokumentären visas på ARTE imorgon onsdag, den 7 februari kl. 22.50 
och följs av Ingmar Bergmans film PERSONA. https://www.arte.tv/fr/videos/070812-000-A/persona-
le-film-qui-a-sauve-ingmar-bergman/ 
 
 
 

Elevrådet 
Igår var det elevrådsmöte. Våra fina ungdomar håller på att ta fram en sektionströja för 
secondairestadiet.  De kommer själva att informera i klasserna om projektet. 

 
 
 
Maskotten i primaire 
Arbetet fortskrider och snart är det dags för eleverna att välja maskott. 
 
 
 
 
Den Skandinaviska Cocktailen 
Festkommittén och styrelsen arbetar tillsammans med oss för fullt. Boka in den 6 april i slottets 
lokaler redan nu. Varmt välkomna! 
 
 
 
 
Detta  blir sista nyhetsbrevet innan vinterlovet. Vi ber att få önska Er alla ett trevligt sådant! 
 

 
 
 
Allt gott! 
Elisabeth och Kattis 
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