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Ändrat datum: Årsmöte  

Vi vill uppmärksamma er på att datumet för årsmötet har ändrats till tisdagen den 12 november.   

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. Varmt välkomna !   

 

Tyst minut 

I går kl 15 hölls en tyst minut av elever och personal på Lycée International för att hedra Jacques 

Chirac, Frankrikes president åren 1995-2007.  Han avled i Paris den 26/9 86 år gammal. 

 

 

Studiedagar 

Sektionens personal framför ett varmt tack för helgens givande forbildningsdagar och teambildning 

på Bokmässan i Göteborg ! Det blev många intressanta paneldebatter, seminarier och föreläsningar. 

 

 

Skandinaviska biblioteket 

Vi vill påminna våra elever om att vårt provisoriska skandinaviska bibliotek (CDI-Nordic) 

https://0783549j.esidoc.fr/rubrique/view/id/30 

är bemannat och öppet följande tider : 

Tisdagar kl 9-10 

Onsdagar kl 11-13 

Plats : Paviljongen på collèges skolgård P02, intill foyern. 

https://0783549j.esidoc.fr/rubrique/view/id/30


Skolans stora bibliotek (CDI:n) i glasbyggnaden Agora är under stor renovation och planeras öppna 

våren 2020.  

Vi passar på att tacka sektionens förälder Lars Östlund som fortsätter att administrera biblioteket 

ännu ett läsår !  

 

 

Elevråd 

Årets elevrådsrepresentanter från collège och lycée, väljs i klasserna denna veckan. Ett elevrådsmöte 

per termin kommer sedan att hållas i anslutning till skoldagens slut i sektionens klassrum 211. 

 

Betyg externé-elever 

Primaires rektor, Madame Gagneur, påminner åter igen om att det är obligatoriskt för alla 

externéföräldrar att skicka in kopior på barnens franska betyg.  

Flera av Svenska Sektionens familjer har fortfarande inte mailat vårterminens sista betyg i pdf-format 

till oss på admin@sectionsuedoise.com och ombeds därför göra detta omgående. Tack på förhand. 

 
 
BAC-diplom 

Sommarens studenter ska hämta ut sina fina bacdiplom hos Stéphane Deschamps, bureau de la 

scolarité n°A16  senast den 29 november.  

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

Stéphanes öppettider : Må, tis, tors, fre : 08.15-12.30 et 13.30-17.30 ; ons : 08.30-12.30. 

 

Sektionens adresskatalog 

Sektionens adresskatalog 2019-20 revideras och trycks i dagarna.  

Ni som önskar uppdatera adress, telefon eller e-mail ombeds senast denna veckan skicka in era 

justeringar till admin@sectionsuedoise.com 

 

 

Check in to France 

Bjuder in skolans föräldrar till välkomstkaffe den 7/10 kl 9 i slottets ”salon rouge” med temat 

"Challenges in your new life ». 

Anmälan till checkin2france@gmail.com 

 
Vänliga hälsningar, 

Eva och Elisabeth 
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