
 
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 26 juni 2019 

 
PRIMAIRE  
 

SKOLMATERIAL 2019-20 
Allt skolmaterial till primaire är redan inköpt av sektionen.  
För de franska klasserna hittar ni information om nödvändigt material på primaires hemsida. 

 

INSKRIVNING HELTIDS-ELEVER 2019-20 
Inskrivningsformulär för heltidselever kan laddas ner från primaires hemsida fr o m början av 
juli   : http://www.ecole-internationale.ac-versailles.fr/ 

OBS ! De ska fyllas i och tas med till ÖPPET HUS den 31/8 där de överlämnas till de franska 
lärarna. 
Klasslistor, salar och namn på lärarna affischeras som vanligt denna dag på 
primairebyggnaden. 

 

INSKRIVNING EXTERNE-ELEVER 2019-20 
Inskrivningsformulär har mailats till samtliga externé-familjer. Retur per post  till Section 
Suédoise senast den 1/7-2019. 

 
 
 

SECONDAIRE 
 

OBLIGATORISK SVENSK SOMMARLÄSNING 
Eleverna har redan fått information av lärarna om vilka böcker de ska läsa i sommar.  
Här kommer den igen : 
 

Blivande 6ème Pojken i randig pyjamas – John Boyne 

Blivande 5ème Eleverna ansvarar själva för att införskaffa en 
valfri svensk bok. Redovisas muntligt i 
september. 

Blivande 4ème Prinsessan och mördaren 
Utdelad i klassen 

Blivande 3ème Naiv Super 
Utdelad i klassen 

Blivande 2nd Mor gifter sig 
Utdelad i klassen 

http://www.ecole-internationale.ac-versailles.fr/


Blivande 1ère Populärmusik från Viitula.  
Utdelad i klassen och redovisas muntligt och 
betygsätts i september. 

Blivande 
Terminale 

Eleverna ansvarar själva för att införskaffa en 
valfri svensk bok (skönlitteratur, biografi eller 
facklitteratur). Redovisas muntligt och 
betygsätts i september.  

 
 
FRANSK SOMMARLÄSNING OCH INKÖP AV SKOLMATERIAL  
Hittar ni på skolans hemsida http://www.lycee-international.ac-versailles.fr/ 

 

 
 
ALLMÄNT 

 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN 
Efter tre år av stabila avgifter står vi nu inför en långvarig sänkning av kronkursen 
(statsbidraget betalas i kronor) och ökade lönekostnader samt troligen ett sänkt elevantal.  
Därför föreslår styrelsen en höjning av avgifterna för nästa läsår. Den första inbetalningen i 
september kommer att baseras på dessa siffror, och efter godkännande av årsstämman i 
oktober jämkas januaribetalningen proportionellt. Fakturan skickas som vanligt ut per post i 
slutet av augusti. 
 

Avgifter läsår 2019/20 
Familjeavgift - € 310 
Maternelle -  € 1 525 
Primaire - € 1 840 
Collège - € 1 840 
Lycée - € 2 020 

 

CHECK IN TO FRANCE 
Ett seminarium med vad man ska/bör tänka på när man flyttar till Frankrike, äger rum 
den  19/9 fr o m kl 9 i slottet. Notera detta datum redan nu! 

 
LÄSÅRSPROGRAM 2019-20 
Information om skolstarten och det preliminära läsårsprogrammet bifogas. 
 
 
 
ÖPPET HUS 
Välkomna till Öppet hus ”Portes Ouvertes”  lördagen den 31 augusti kl 9.00-12.00.  
Sektionen håller ett informationsmöte för nya familjer kl 9.30 i sal 211 i Edgar 
Schererbyggnaden och bjuder på fika ca 10.30 utanför foyern på ”collèges” skolgård.  

 
 
VÄLKOMSTKAFFET SEPTEMBER 
Välkomstkaffet för sektionens nya familjer äger rum lördagen den 7 september kl 11.00 
utanför foyern på ”collèges” skolgård. 

http://www.lycee-international.ac-versailles.fr/


Det är viktigt att ni gamla familjer kommer och välkomnar de nya !  En inbjudan skickas ut 
vid skolstarten. 
 
 
 
SVENSKUNDERVISNING FÖR VUXNA 
Den populära svenskundervisningen för vuxna fortsätter även nästa år. Den äger rum 
varannan lördag med start i september. 
Kontakta Peo CASSELRYD för mer information: pcasselryd@gmail.com 
 
 
 
VILL DU ENGAGERA DIG I STYRELSEN? 
Valberedningen söker flera kandidater till Svenska Sektionens styrelse samt en ny revisor 
inför läsåret 2019/2020  
Skicka in ditt CV och en liten beskrivning av vad du skulle vilja hjälpa till med till följande 
adress: ny.styrelsesectionsuedoise@gmail.com 
Har du frågor? Kontakta valberedningen  : 
Christine INGEMARSSON christine_ingemarsson@yahoo.fr 
06 72 22 17 10 
Fredrik EDSTRÖM fedstrom@gmail.com 
06 07 32 12 32 
 
 
 
STUDENTEN 
Innan skolan stänger vecka 28 skall vi fira våra sju duktiga studenter. Vi önskar dem ett 
varmt  lycka till i framtiden.  
OIB-examinationen är målet för alla elever på sektionen  och personal och lärare gläds med 
studenternas framgång.  
 
 
 

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar ! 
Varmt välkomna tillbaka till ett nytt, spännande läsår i september. 

 
 

Elisabeth, Christian, Eva och lärarna 
 

mailto:pcasselryd@gmail.com
mailto:ny.styrelsesectionsuedoise@gmail.com
mailto:christine_ingemarsson@yahoo.fr
mailto:fedstrom@gmail.com

