
 
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 20 november 2019 
 
 
Information från Styrelsen  
Styrelsen vill tacka alla som kom på årets stämma tisdagen den 12 november. 
En mycket trevlig och uppskattad afton. Årsmötets protokoll skickas ut senare per mail. 

 
 
Ny APELI-representant för Svenska Sektionen 
Cecilia Briem har meddelat att hon efter flera år som sektionens APELI-representant nu vill lämna sitt 
uppdrag. 
APELI-representanten är en viktig länk mellan sektionen och den franska föräldraföreningen APELI. 
Cecilia lämnar över till Annika Gummesson. Vi tackar Cecilia för hennes engagemang och önskar 
Annika lycka till.  
De föräldrar som vill engagera sig i APELI kan höra av sig till annikagummesson@yahoo.fr telefon 06 
50 19 27 01. 
 
 
 
Conseils de classe  
Den första terminens betygskonferenser (conseils de classe) äger rum mellan 26/11 och 10/12 för 
eleverna på collège och lycée.  

 
 
Skolans julmarknad 
Club International hälsar alla familjer välkomna till skolans stora julmarknad lördagen den 30 
november, kl 10-16. 
Information med datum för våra trevliga hantverksateljér har mailats ut idag och vi bifogar åter igen 
länkarna för diverse bidrag : 
Bidrag till matståndet:  https://doodle.com/poll/xwzsfsssamcn8pya 
Bemanning till matståndet:  https://doodle.com/poll/hhputkpeyr593h4e 
Bemanning till hantverksståndet:  https://doodle.com/poll/9ssb665yww44n3wm 
 
Alla intäkter från marknaden går oavkortat till investeringar som kommer våra barn till godo. Tack för 
ert engagemang! 
 
 
 
Studievägledning gymnasiet 
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 uppsatt i klassrum 211.  
Ett informationsmöte för gymnasiets föräldrar anordnas den 3/12 kl 17.30 i klassrum 211, Edgar 
Schererbyggnaden.  
Anmäl er snarast till direction@sectionsuedoise.com  
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Carrefour des Etudes et Métiers 
Lördagen den 14 december kl.10-15 i Agora. Universitet/högskolor och flera företag kommer för att 
träffa eleverna.  
Obligatorisk närvaro för alla elever i 1ère och starkt rekommenderat även för våra elever i 
Terminale och 2nde. 
 
 
 
Sektionens julfest 
Välkomna till sektionens julfest med luciauppträdande i slottet fredagen den 13 december kl 19. 
Denna härliga tillställning organiseras i år av collèges och lycéets föräldrar med Tina Darcel som 
julfestsgeneral.  
Inbjudan och information om vad man ska hjälpa till med, skickas ut i nästa nyhetsbrev. 
 
 
 
Luciaträning för collège och lycée (6ème-T) 
På torsdag i nästa vecka börjar luciaträningen för det stora luciatåget. 
Schemat här under har delats ut till eleverna. 
Luciaträningen är obligatorisk och för de som har fransk lektion dessa tider kan sektionen begära 
ledigt. 
Ledighetslappar får man av svenskläraren. Prov går dock som vanligt före luciaträning. 
 

Torsdag 28 november, träning 16.15–17.05 Salon Rouge, slottet 

Lördag 30 november, träning 10.30–12.30 L’Amphitéâtre, slottet 

Tisdag 3 december, träning 16.15–17.05 L’Amphitéâtre, slottet 

Torsdag 5 december, träning 16.15–17.05 Salon Rouge, slottet 

Tisdag 10 december, GENREP 16.15–17.05 Salon Rouge, slottet 

 
 
 
Luciautrustning 
Alla elever måste ta med egen utrustning. Tänk på att skaffa den i god tid! 
Flickorna behöver lucialinnen, elljus och glitter för hår och midja.  
Pojkarna behöver långa stjärngosseskjortor, strutar och stjärnor.  
Sektionens linnen lånas endast ut till elever på primaire eftersom vi bara har små storlekar kvar. 

 
Skandinaviska biblioteket 
Vi vill påminna våra elever om att sektionens bibliotek CDI-Nordic är bemannat och öppet följande 
tider : 
Tisdagar kl 9-10 
Onsdagar kl 9-13 
Plats : Paviljongen på collèges skolgård P02, intill foyern. 
Eleverna kan gå dit för att sitta och arbeta/läsa i lugn och ro när de har håltimmar. 

 

Lärarbyte                           
Termin 2 och 3 detta läsår kommer Lena Franck att undervisa 4ème i hi/geo. Marita kommer att 
arbeta med de nya kursplanerna. 
 
Vänliga hälsningar, 
Eva och Elisabeth 


