
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 17/09/2019 

 

Studiedagar 26-27/9 

Nästa vecka är det pedagogiska studiedagar för personalen på den Svenska Sektionen. Vi vill 

påminna alla om att Externé-eleverna stannar på sina hemskolor de här två dagarna. 

För heltidseleverna här på skolan försöker familjerna hämta eller lämna sina barn tidigare 

eller senare beroende på om de har svensklektion förmiddag eller eftermiddag. Vi kommer 

att ta upp detta på föräldramötena och försöka hitta gemensamma lösningar om så är 

möjligt. Vi tror detta är den bästa lösningen för eleverna för att slippa bli placerade i en av 

de andra klasserna under sektionstimmen. 

  

När det gäller collège- och lycée-eleverna kommer de att ha uppgifter att arbeta med på 

valfri plats under sektionstimmarna. 

  

 

  

Stockholmsresan 

Vi har föräldramöte angående Stockholmsresan måndag 23/9 kl.18.30 i sal 211 för 1ère och 

T. Idag kommer det hem en bunt med dokument att skriva under och ta med sig till 

föräldramötet. Dessutom ska ni gå in på länken nedan för att ge tillåtelse att ert barn får 

lämna landet utan er. 
  

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2016-

Actualites/Retablissement-de-l-autorisation-de-sortie-du-territoire-pour-les-mineurs 
  

Efterlysning: 

Vi vill också att alla familjer på sektionen funderar på om ni har vänner eller släktingar som 

kan tänka sig att vara värdfamilj och ta emot en eller två ungdomar mellan 16/10 – 21/10. 

Alla familjer med elever som ska åka med har inte släkt eller vänner att bo hos. De vore 

mycket uppskattat om ni kunde hjälpa oss att hitta värdfamiljer till de som inte ännu gjort 

det! 

  

  

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2016-Actualites/Retablissement-de-l-autorisation-de-sortie-du-territoire-pour-les-mineurs
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2016-Actualites/Retablissement-de-l-autorisation-de-sortie-du-territoire-pour-les-mineurs


 

Sektionens telefon 

Sektionernas telefoner fungerar tyvärr inte efter den stora flytten. Skolan gör självklart sitt 

bästa för att åtgärda problemet snarast möjligt. 

Om ni behöver ringa sektionen kan ni tills vidare göra det via skolans växel. Ring 01 39 10 94 

11 och be om ”poste 9069” (Section Suédoise).  
  

  

  

Betyg externé-elever 

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

Ni som fortfarande inte har mailat in sommarbetyget i pdf-format ombeds vänligen göra det 

absolut senast denna veckan till admin@sectionsuedoise.com. 

  

  

  

Leksaker till förskolan 

Vår förskolelärare Lena tar gärna emot lego (duplo), några dockor, klossar och bilar till vår 

nya fina förskola. Om någon vill skänka dessa leksaker, kontakta lenafranck@hotmail.com 

  

  

  

Svenskkurser för vuxna 

De populära svenskkurserna för franska föräldrar har satt igång.  

Tre olika nivåer som träffas varannan lördag. Kursledare: Peo Casselryd.  Välkomna att ta 

kontakt med honom pcasselryd@gmail.com 

 

Klassfoton 

Foton på de svenska klasserna kommer att tas efter höstlovet. 

  

  

Föräldramöten 

Som tidigare meddelat, är ni inbjudna att träffa undervisande lärare följande dagar och tider 

: 

Tisdag 17/9     

CP            17.30     

CE1          18.15                           

 

Svenska klassrummet sal 204 på primaire 

-”- 

mailto:admin@sectionsuedoise.com
mailto:lenafranck@hotmail.com
mailto:pcasselryd@gmail.com


Onsdag 18/9      

CE2          17.30                      

CM1        18.15                

 

-”- 

-”- 

Torsdag 19/9     

CM2        17.30     

6ème      18.30   OBS NY TID  

  

-”- 

Sal 211 i nyrenoverade Schererbyggnaden   

Måndag 23/9     

2nd          17.15                      

1ère        18.00     

T + 1ère  18.30   

T              19.00                           

 

-”- 

-”- 

-”-   +   information om Stockholmsresan 

-”- 

Måndag 30/9     

5ème      17.30                     

4ème      18.15                      

3ème      18.45                   

 

-”- 

-”- 

-”- 

     

  

 

 

ENT 

ENT öppnas och kan åter konsulteras när elevernas scheman blir definitiva, dvs fr o m den 23/9. 

 

 
 
Club International 
Club International söker sektionsrepresentanter. Ring Christine eller Anna för mer information. 
Christine Ingemarsson 06 72 22 17 10 / Anna Hallstensson 06 15 31 17 79 
 
 

   

Check in to France 

Vi påminner om att Check in to France hälsar alla nyanlända familjer välkomna till ett 

seminarie på engelska nu på torsdag den 19 september. Ett utmärkt tillfälle att lära känna 

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

anmälan. Se bifogat dokument. 

  

  

  

Vänliga hälsningar, 

Eva och Elisabeth  

 
 


