
29 JUNI 
Kattis bjöd kollegiet på lunch i slottsparken. Varmt tack för alla dessa år och lycka till i Sverige! 

 
  
  
  
  
  
13 JUNI 
Skolans ledning och rektor Mme Negrel tackar av sektionschef Kattis Elfvin efter 16 år på Lycée 
International. 

 
  
  
  
  
  
2 MAJ 
Alla svenska institutioner var representerade vid möte på Svenska Ambassaden i Paris. Viktiga 
samarbetspartners för Svenska Sektionen. 

 
  
  
  
  
  
6 APRIL – COCKTAIL SCANDINAVE 
Le Soleil Scandinave  lyste på oss och vilken fest det blev ! Fantastiskt god mat och dryck, rara 
och skönsjungande elever som även serverade och som vanligt ett otroligt föräldraengagemang. 
Ett stort tack till alla inblandade som hjälpt till, ingen nämnd ingen glömd. 



 
  
  
  
  
  
22 MARS – OIB-KONGRESS 
Congrès des Sections Internationales – OIB” i Strasbourg. Diskussion om #OIB och #BAC2021. 
Seminariet modereras av @FransThijssen1 och sektionens rektor @ElfvinKattis! Även våra 

https://twitter.com/hashtag/OIB?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BAC2021?src=hash
https://twitter.com/FransThijssen1
https://twitter.com/ElfvinKattis


gymnasielärare Marita Haggren och Per-Ola Casselryd deltog. 

 



20 MARS – FRANKOFONINS DAG 
Idag fick flera av våra elever träffa president @EmmanuelMacron vid @lFParis, bl a Ingrid i 

https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://twitter.com/lfparis


årskurs ett på gymnasiet. 



 



 
17 JAN – INVIGNINGSCEREMONI 



Första byggstenen – invigning av det nya Lycée International! 



 



18 OKT KL 19.30 – ÅRSSTÄMMA  
Styrelsen önskar Er varmt välkomna till Svenska Sektionens årsmöte i slottets salle du conseil. 
Efter mötet bjuder vi på höstcocktail. 

 
6-8 OKT – HISTORIEDAGARNA  
Tack till organisationen bakom ”De Svenska Historiedagarna” för en välorganiserad och 
intressant konferens. 

 
28-30 SEPT – BOKMÄSSAN  
Mycket bra seminarier med bildning och Finland som huvudteman. Tack Bokmässan och 

Svenska Sektionen för tre givande dagar.   
16 SEPT KL 10-17 – JOURNEE DU PATRIMOINE  
Skolans slott Chateau d’Hennemont öppet för besök kl 10-
17 #journeesdupatrimoine#LyceeInternational 

https://twitter.com/hashtag/journeesdupatrimoine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/journeesdupatrimoine?src=hash


 



16 SEPT KL 11.00 – VÄLKOMSTKAFFE 
Sektionen bjuder alla svenska familjer på Välkomstkaffe i ”Le Foyer” på Lycée International. 
Anmäl er till kontoret. 

 
14 SEPT – LYCEETS REKTORER PÅ BESÖK 
Sektionen presenterar sin personal för den franska ledningen. 

 
2 SEPTEMBER 2017 
Stor uppslutning på ÖPPET HUS med informationsmöte för nya familjer. 

 
 


