
Svenska Sektionens nyhetsbrev 14 januari 2020 

 
Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och ser fram emot en spännande vårtermin 
tillsammans. 
 
 
UTVECKLINGSSAMTAL 
Svenska Sektionens lärare välkomnar alla föräldrar till utvecklingssamtal. Se bifogad inbjudan med 
länkar för anmälan. 

 

 
PRAO – 3ème 
De elever som inte har lämnat in sina Prao-blanketter (conventions de stage) till sektionen ombeds 
göra detta senast denna veckan. 
Glöm inte att bifoga en kopia på försäkringen. 
 
 
DNBI LE BREVET – 3ème 
Den muntliga examen äger rum den 4 och 5 juni. 
Den skriftliga, franska examinationen äger rum den 29 och 30 juni. 
Vi återkommer inom kort även med datum i juni för den svenska, muntliga examinationen. 

 
FRANSKT INFORMATIONSMÖTE för secondaire (Réunion d’information à l’orientation) 
Terminale-föräldrar lördagen den 25/1, kl 9 i i skolans matsal. Information om eftergymnasiala 
studier (Post-Bac). 
1ère-föräldrar           tisdagen den 4/2, kl 18, i skolans matsal. Information om bl a specialiteterna. 
2nd-föräldrar            lördagen den 25/1, kl 10.30 i skolans matsal. Information inför valet till 1ère. 

 
ANDRA VIKTIGA DATUM FÖR SECONDAIRE 
Vi bifogar planeringen för några av vårens viktiga datum: 
 

 

24-26 februari 

 

”Bac blanc” T  

 

27 februari 

 

 

OIB blanc T (språk och litteratur) 

 

28 februari 

 

 

OIB blanc T (historia och geografi) 

 

24 februari 

 

”Bac blanc” franska 1ère skriftligt  

 

25-27 februari 

 

 

”Bac blanc” franska 1ère muntligt 

 

 

24-28 februari  

 

PRAO 3ème 

 
Övriga officiella datum för bacprov och skolårets slut skickas ut snarast. 
 



 
 
 
DAGS ATT SKRIVA IN SYSKON 
Ni som har barn med yngre syskon hemma, bör redan nu kontakta Elisabeth: 
admin@sectionsuedoise.com för inskrivning till nästa läsår. Alla barn födda 2015 och 2016 kan börja i 
förskolan (maternelle) till hösten. Har ni grannar eller vänner med svensktalande barn är vi givetvis 
glada att även ta emot dem. Kontakta sektionen som skickar ansökningshandlingar. 
 
 

ANSÖKAN OM INTEGRATION PÅ HELTID 
Ansökan till heltid för externé-elever ska göras senast den 24 februari. 
Skicka ett motivationsbrev på franska till sektionen. Brevet ska vara ”ställt” till Mme Gagneur, 
Directrice de l’école Primaire. 
Bifoga en kopia på elevens senaste franska betyg. Besked om fördelade platser brukar kunna ges i 
mitten av juni. 
 

 
TERMINSAVGIFT 
Den andra delen av läsårsavgiften kommer att faktureras i februari. Fakturan skickas med vanlig post 
inom kort. 

 
 
Vänligen 
Eva och Elisabeth 
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