
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 13 mars 2018  

 
Verksamheten är i full gång och vi hälsar Er välkomna till ett nytt nyhetsbrev med viktig information. 
 
 
 
 
Elevrådsmöte  
Vi bifogar protokollet från det senaste mötet. 
 
 
 
Secondaire, skolavslutning 
Sista undervisningsdag för elever i secondaire är bestämd till 13 juni. Vi bifogar kalendariet fram till 
sommaren. 
 
 
 
Skolresa till Normandie 4ème, 3ème, 2nd 
Rumsfördelningen är gjord. Menyvalet blir klart på fredag. Vi kommer att skicka ut separat 
information till berörda klasser sista veckan innan lovet. 
 
 
 
Ansökan förskolan  
Det är hög tid för alla syskon att söka in till vår förskola.  
Ni som har barn födda 2015, 2014 och 2013 är välkomna att kontakta Elisabeth som skickar 
ansökningshandlingar admin@sectionsuedoise.com 
Informera gärna vänner och bekanta som ännu inte har barn inskrivna på Lycéet och be även dem 
kontakta oss! 
 
 
 
Intagningstester CP heltid och externé 
Kallelser till tester för höstens CP skickas ut till berörda denna veckan.  
 
 
 
Soleil Scandinave 
Vi bifogar återigen den fantastiskt fina inbjudan till vår skandinaviska cocktail. Välkomna!  
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Frånvaro innan lov 
Vi har tillsamman med den franska sidan, som vi arbetar nära med, konstaterat att många elever är 
borta fredagar innan lov utan att vara sjukanmälda.  
Vi påminner om att eleverna, som har väldigt mycket ledighet, faktiskt har skolplikt.  
 
 
 
OIB-middag och ceremoni 
OIB-middagen äger rum den 6 juli och ceremonin den 7 juli på eftermiddagen. 
APELI behöver veta snarast vem som är koordinator för Svenska Sektionens terminalefamiljer i år. 
Vänligen skicka namnet till: direction@sectionsuedoise.com   
 
 
 
Kvalitetsarbete 
Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att man systematiskt och kontinuerligt följer upp 
verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar 
och utvecklar utbildningen. Därför kommer Styrelsen och Sektionen att skicka ut en enkät till alla 
familjer och personal sista veckan innan lovet. Mer information om detta kommer i nästa nyhetsbrev 
den 27 mars. 
 
 
 
Nationella prov 3ème 
Dessa prov äger rum nästa vecka. Fredag 23 mars ber vi Er att skicka med eleverna och en god och 
näringsrik lunch. En påminnelse kommer nästa vecka. 
 
 
 
Parcoursup, T 
Här kommer ett meddelande från den franska sidan till terminales elever och föräldrar : 
 
Chers élèves, chers parents, 
A ce jour, tous les élèves ont pu s’inscrire et émettre au moins un vœu dans l’application Parcoursup.   
A partir de ce soir 18H, vous ne pourrez plus saisir de vœu. Vous avez jusqu’au samedi 31 mars pour 
finaliser votre dossier. 
Nous basculerons les bulletins du second trimestre à la fin des conseils de classe. Vous aurez, alors,  à 
confirmer impérativement vos vœux entre le 24 mars et le 31 mars. 
Bien cordialement, 
La direction 

 
 
 

Fredrikshovs Slottskola, 8-10 april 
Vi tackar alla familjer som ställer upp och tar emot gästeleverna. 
En detaljerad planering skickas ut till berörda v 14. Vi bifogar listan med värdfamiljer och normalt sett 
ska eleverna i Sverige ha kontaktat Er. Tack igen! 
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L’association ARCHE 
Mme NEGREL hälsar alla välkomna till l’ARCHe:s årsstämma den 20 mars i slottets teater kl 18.30, se 
bifogad inbjudan. Slottet är som alla vet mycket viktigt för Lycée International. 
Det vore toppen om ni hinner engagera Er i denna fråga.  
 
 
 
Det är roligt  att vara igång igen och våra elever är alltid lika trevliga att arbeta med!  Hör av Er till 
Sektionen om det är något vi kan hjälpa till med. 
 

 
 
Vänligen 
Elisabeth och Kattis 
 
 


