
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 2 oktober 2018 
 

Nu har hösten kommit och terminen är i full gång ! 

 

 

 

Ändrat datum: Årsmöte  

OBS ! Vi vill uppmärksamma er på att datumet för årsmötet har ändrats till måndagen den 15 

oktober.   

Tid (kl 19.30) och plats (Salle du conseil i slottet) är oförändrat. 

Efter mötets slut bjuder styrelsen som vanligt på höstcocktail i en av slottets vackra salonger. 

Kallelsen skickas ut på fredag. Varmt välkomna !   

 

 

OBS ! Busstrejk idag, tisdagen den 2/10  

APELI meddelade oss precis att bussbolaget TRANSDEV strejkar idag. Det gäller följande skolbussar : 

5401-Théière 
5407-Théière 
5402-Trident 
5403-Chat 
5405-Raquette 
 
151- le Cœur 
150-le Rond 
 

 

 

Elevrådsmöte 

Skolårets första elevrådsmöte, med representanter från collège och lycée, hålls idag kl 17.15-18.15 i 

sal 206. 

 



 

 

Betyg externé-elever 

Det är obligatoriskt för alla externéföräldrar att skicka in kopior på barnens franska betyg. Ni som 

fortfarande inte har lämnat vårterminens sista betyg i ett kuvert till Elisabeth, ombeds vänligen göra 

det absolut senast denna veckan. Obs. De ska ej skickas per mail. Betygen kommer sedan att 

överlämnas av sektionen till primaires rektor, Madame Gagneur. 

 

 

 

Blodgivning på Lycée International 
 
Som blodgivare hjälper du till att rädda andra människors liv och hälsa ! 

Våra engagerade elever i ”La Maison des Lycéens” (MDL) och skolans 2nd-7 klass, organiserar en 

blodgivardag i skolans slott torsdagen den 8 november, kl 15.30-20.00. 

Föräldrar, personal och lärare på skolan, välkomnas att delta. Anmäl er på länken   https://cutt.ly/don-

sang  

 
 
 
 
 

Brandövningar 

Brandövningar i skolans samtliga lokaler genomfördes framgångsrikt den 20 och 24 september. 

 

 

UNESCO-certifiering 

Den 27 september upptogs vår skola under högtidliga former i Unescos nätverk av associerade skolor 

världen över. Ett varmt tack till Lotta Costa, Christine Ingemarsson och Tina Darcel som ställde upp 

och representerade sektionen i den efterföljande internationella cocktailen med läckerheter från 

skolans alla länder. 

 

https://cutt.ly/don-sang
https://cutt.ly/don-sang


 
 
 
 
Check in to France 

Check in to France hälsar alla familjer välkomna till “Coffee Morning”, onsdagen den 8 oktober, kl 9-

11 i slottets Salon Rouge.  Ett utmärkt tillfälle för er som är nyinflyttade att lära känna andra föräldrar 

på skolan och få nyttiga tips om vardagen här i Frankrike. 

 
 
 
 

BAC-diplom 
 
Vi vill påminna sommarens studenter att hämta ut sina fina bacdiplom hos Stéphane Deschamps, 

bureau de la scolarité n° 114 senast den 30 november.  

Efter detta datum skickas diplomen till SIEC (Service Inter-académique des Examens et Concours). 

Stéphanes öppettider : Må, tis, tors, fre : 08.30-12.30 et 13.30-17.30 ; ons : 08.30-12.30. 

 
 
 
 

Ord från sektionschefen 
 
Jag vill passa på att tacka kollegor, föräldrar och medlemmar i styrelsen för det varma mottagandet 

under mina första fem veckor på sektionen.  Det är, som ni säkert förstår, en hel del information och 

rutiner att sätta sig in i, men jag hoppas och vet att jag snart kommer få tillfälle att bekanta mig med 

de familjer som jag ännu inte haft förmånen att träffa. Jag ser fram emot ett hektiskt men spännande 

första år på Svenska Sektionen tillsammans med elever, föräldrar och duktiga kollegor. Tveka inte att 

höra av er till  direction@sectionsuedoise.com eller på 06 37 98 92 71. / Christian Berlin 

 

Vänliga hälsningar, 

Elisabeth & Christian 

mailto:direction@sectionsuedoise.com

