
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 5 november 2019 

 

Välkomna tillbaka efter höstlovet! 

 

 

ÅRSSTÄMMA 

Vi påminner om Sektionens årsstämma och höstcocktail äger rum i nästa vecka, tisdagen den 

12 november fr o m kl 19.30 i slottet.  

Kallelsen skickades ut per mail före höstlovet. Obligatorisk anmälan eller bifogad fullmakt 

mailas snarast till admin@sectionsuedoise.com  

 

STUDIERESA TILL STOCKHOLM 

Ett stort tack till våra elever i première och terminale som deltagit i Stockholmsresan 

tillsammans med Marita och Peo den 16-21 oktober.  

Många spännande programpunkter erbjöds under veckan med t ex besök på Riksdagen, 

Finansdepartementet, guidning i Gamla Stan, Handelshögskolan, KTH, Nobelmuseet, 

Arméemuseet, National museum, Stockholms stadsmuseum, Folkoperan, Dramaten, 

Uppsala Universitet, guidning i Uppsala, bowling, pizzakväll och bioafton. 
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SYV 

Vår Studie- och Yrkesvägledare Lars Nyström besöker oss den 3 och 4 december. Han 

informerar gymnasieeleverna i helklass samt genomför individuella samtal på ca 20-25 

minuter.  

Eleverna skriver som vanligt in sig på ett schema i klassrum 206. Notera redan nu att ett 

informationsmöte för gymnasiets föräldrar och elever anordnas på kvällen den 3 

december i klassrum 211, Edgar Schererbyggnaden. 

 

 

PRAO 3ème 

Alla elever i 3ème gör sin obligatoriska praktikvecka den 24– 28 februari. Formulären har 

redan delats ut av de franska huvudlärarna men bifogas här igen. 

Vi uppmanar eleverna att snarast möjligt börja leta efter en praktikplats om detta inte redan 

är gjort.  

Lämna in de ifyllda och stämplade dokumenten till Elisabeth senast den 17/1 : 

 3 st exemplar (original) av den sk ”convention stage”  

 1 kopia på försäkringen (attestation d’assurance – responsabilité civile et personnelle 

de l’élève) 

 

 

Carrefour des études et métiers 



Under hela lördagen den 14 december bjuder APELI in till ”Carrefour des études et métiers” i 

slottet, där gymnasielever och föräldrar kan träffa representanter för universitet och företag. 

Det är obligatoriskt för alla elever i 1ère och starkt rekommenderat även för 2nde och T.  

 

 

Lucia Collège och Lycée (6ème-T) 

Information och träningstider bifogas. 

 

 

Lucia Primaire (CP-CM2) 

Information och träningstider bifogas. 

 

 

Extra luciauppträdanden 

Våra elever har fått erbjudande att framträda i Saint Sulpice tillsammans med Adolf Fredriks 

musikklasser på kvällen tisdagen den 3 december.  

Vi hoppas att ett tjugotal elever CM1-T, inklusive en Lucia, vill delta ! Anmälan snarast till Eva 

: direction@sectionsuedoise.com  senast den 15/11. 

 

Svenska Handelskammaren i Paris efterlyser små skönsjungande svenska tomtar (ca 10 st) 
till la soirée Franco-suédoise på Palais d’Iena (vid Trocadero) måndagen den 2 december. 

Svenska Kyrkokören under ledning av Björn Åkerhage kommer att framträda med ett 
luciatåg och tanken i år är att barnen skall vara tomtar som kommer i mörkret med lyktor 
och smyger fram mellan borden för att sedan stråla samman med vuxenkören på scen. 

Framträdandet är ganska sent på kvällen, vid ca 22-
tiden. Sångintresserade primairebarn som vill delta, ombeds snarast kontakta organisatören 
Tina Darcel för mer information och anmälan på tel. 06 61 72 29 10 / admin@ccsf.fr  
 

 

Vänliga hälsningar, 

Eva och Elisabeth 
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