
Svenska Sektionens nyhetsbrev 19 februari 2019 
 

Våren verkar redan vara i antågande samtidigt som både elever och personal ser fram emot ett 
välförtjänt vinterlov ! 
 
 
 
KARNEVAL 
Idag var det härlig stämning på primaire ! 
Det har nämligen varit karneval för de yngre barnen. Den 19 mars blir det även högstadiet- och 
gymnasiets tur. 
 

 
 
 
 
 
TERMINSSLUT 
Skolans andra termin avslutas denna fredag 22 februari och skolan stänger för sportlov fram till 
måndagen den 11 mars. 
Betygskonferenser för samtliga klasser på collège och lycée äger rum under de två veckor som följer 
lovet, dvs den 11 – 25 mars 
 
 
 
 
PRAO FÖR ELEVER I 3ème 
Våra elever i 3ème genomför sin praktik veckan direkt efter lovet, den 11-15 mars. 
 

 
 

 
PARCOURSUP– INSCRIPTION POST BAC 
Sista datum för inskrivning till Parcoursup för terminaleleverna är den 14 mars kl 24.00.  

 
 
 



FRANSKT INFORMATIONSMÖTE OM ATT BÖRJA I 2nd -  30 mars, kl 9-10.30 
Den franska ledningen organiserar ett informationsmöte för alla nuvarande 3ème-föräldrar, lördagen 
den 30/3 kl 9-10.30 i Agora. 
 

 
 
SVENSKT INFORMATIONSMÖTE OM DEN NYA BAC-REFORMEN  – 30 mars , kl 10.45 
I anslutning till ovanstående möte för 3èmes föräldrar, organiserar sektionen samma dag 
tillsammans med skolans studievägledare Lena Brossard, ett möte angående Bac-reformen 2021 och 
om hur reformen påverkar sektionen och eleverna.  
Intresserade föräldrar är välkomna att delta och ställa frågor. Anmäl ert deltagande i god till 
direction@sectionsuedoise.com  
 
 
 
 
JOURNALISTBESÖK 
Den 19 mars i samband med ”semaine de la presse” kommer TF1-journalisten Anne-Claire Coudray 
till skolan för att möta och samtala med intresserade 2nde-elever. 
Totalt 80 stycken elever kommer få chans att delta på konferensen, varav alla sektionens 2nde-
elever. 
 

 
 
 

NYA REGLER FÖR SJUKANMÄLAN  
Vänligen notera nya regler för sjukanmälan för heltidselever på primaire : 
 
När ert barn stannar hemma för sjukdom, ber vi er att på morgonen före skoldagens start, skicka ett 
mail till det franska sekretariatet: catherine.thimonier@ac-versailles.fr med kopia till sektionen 
admin@sectionsuedoise.com och respektive lärare (Åsa eller Lena).  
 

Externé-elevers frånvaro meddelas bara till admin@sectionsuedoise.com, samt till Åsa eller Lena. 
 
För elever på collège och lycée gäller samma rutiner som tidigare ; meddela barnets respektive ”CPE” 
– Conseiller principal d’éducation per mail via ENT på morgonen. 
Även här, ska sektionen alltid ligga i kopia. ”Le cahier de correspondance” signeras av föräldrarna och 
visas upp hos le CPE då eleven återvänder till skolan. 

 
 
 
PÅMINNELSE OM BETALNING  
Vi vill påminna de familjer som inte har betalat den andra delen av sektionens årsavgift att vänligen 
göra det snarast. Fakturorna skickades per post i början av januari och sista betalningsdatum var den 
28/01. 
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FLASH INFO CLUB INTERNATIONAL 
Vi bifogar här Club Internationals senaste nyhetsbrev med information om bl a skolans fantastiska 
cabaret ”The Mamas and Papas”, då kvällens artister är föräldrar på skolan. 
https://mailchi.mp/d610df1c157f/flash-info-fvrier-2019 
 
 
 
Vi önskar alla elever och föräldrar ett härligt vinterlov ! 
 

 
 
Vänligen,  
Elisabeth och Christian 
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