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Luciaträning i Primaire (CP, CE1, CE2)  
Imorgon onsdag den 28 november, kl.12-13 startar Primaires luciaträning med Åsa och Lena 
tillsammans med vår sångpedagog Anna Rosset. 
Separat information har mailats ut till berörda föräldrar. 
 
 
 
 
Club Internationals julmarknad och luciaträning  
Nu på lördag, den 1 december, blir det julmarknad på skolan. Vinsten som arrangören Club 
International får in går oavkortat till eleverna.  Varmt välkomna och ett stort tack till alla föräldrar för 
ert fantastiska engagemang ! 
 
Vi önskar samtidigt påminna om den obligatoriska luciaträningen för alla elever i CM1-T, som äger 
rum samma lördag 1/12 i slottets amfiteater, kl 10.30-12.30.  
 
 
 
 
Studievägledning för gymnasiet  
SYV Lars Nyström besöker oss mellan den 4-5 december för information i helklass samt individuella 
samtal enligt överenskommelse med lycée-eleverna. 
Ett informationsmöte för gymnasiets föräldrar äger rum onsdagen 5 december kl 18-19 i klassrum 
206.   
Vänligen anmäl ert intresse senast den 30/11 till direction@sectionsuedoise.com 
 
 
 
 
Conseils de classe  
Den första terminens betygskonferenser (conseils de classe) äger rum mellan 3-17 december för 
eleverna på collège och lycée. Vi rekommenderar starkt alla föräldrar att kontinuerligt följa betyg och 
lärarnas skriftliga omdömen på ENT. 
 
 
 
 
Sektionens julfest med luciatåg 
Hjärtligt välkomna till Sektionens traditionella julfest fredagen den 14 december kl 19.00 i Agora.   
 
Se bifogad inbjudan. Anmälan med antal vuxna och barn per mail admin senast den 7/12. 
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Carrefour des Etudes et Métiers 
Äger som tidigare meddelat rum, lördagen den 15 december kl.10-15 i Agora. Universitet/högskolor 
och flera företag kommer för att träffa eleverna. 
Obligatorisk närvaro för alla elever i 1ère och starkt rekommenderat även för våra elever i Terminale 
och 2nde. 
 
 
 
 
Lycée Internationals skolmat 
Fr o m den 1 januari 2019 tar företaget C’Midy över skolans matbespisning och fakturering av 
skolmaten. 
Information finns på era barns ENT under rubriken ”Restauration”. 
Alla familjer måste själva gå in och registrera sig och skriva in barnen på nytt i ”cantinen”. 
Detta ska göras senast den 15/12 via länken som ni hittar på ENT. 
 
 
 
 
Påminnelse om PRAO för 3èmes elever 
Har alla elever i 3ème hittat en PRAO-plats? Annars är det hög tid för dem att börja kontakta företag. 
Den obligatoriska PRAON görs den 11-15 mars 2019 och alla blanketter skall lämnas in till Elisabeth 
senast den 18 januari. Separat information har mailats ut till 3èmes föräldrar.  
 
 
 
 
Skoltröjor 
På elevrådsmötet den 20 november beslutades på elevernas förslag att skoltröjor ska utformas och 
erbjudas till alla elever på collège och lycée. Elevrådsrepresentanter kommer att gå runt i klasserna 
för att notera intresse och önskad storlek. Priset kommer att landa mellan 15-20 €. Vi hoppas kunna 
dela ut de nya skoltröjorna i början av nästa år. 
 
 

 
Vi önskar alla elever och föräldrar en trevlig första advent på söndag ! 

 
 
Vänliga hälsningar, 
Elisabeth och Christian 

 


