
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 28 januari 2020 

 
Viktiga datum för secondaire 
 

30 januari 1ère Contrôle LVB, kl 9/10 

24-26 februari T Bac blanc 

27 februari T OIB blanc (litteratur) 

28 februari T  OIB blanc (historia - geografi) 

24 februari 1ère Bac blanc franska skriftligt 

25-27 1ère  Bac blanc franska muntligt 

24-28 februari 3ème  Prao 

4 februari 1ère Informationsmöte för 1ère 
föräldrar, kl 18 i skolans 
matsal 

28 mars 3ème Informationsmöte 3ème-
föräldrar om att börja i 2nd, kl 
9/10.30 

2-16 mars secondaire Conseils de classe 

22 april 2nd Contrôle commun 
mathematiques 

   

4 juni T OIB Skriftligt (litteratur) 

5 juni T OIB Skriftligt (historia - 
geografi) 

   

4-5 juni 3ème Brevet DNB Muntligt 

   

   

8 juni T Fête de terminale 

   

12 juni  6ème, 5ème, 
4ème och 2nd. 
(3ème  fortsätter 
med diverse DNB-
prov ända fram 
till 30/6)  

Sista skoldagen  

29-30 juni 3ème Brevet DNB Skriftligt 

 
 
APELI 
Tänk på att det är viktigt att vara med i skolans franska föräldraförening APELI. Tyvärr har den 
Svenska Sektionen dålig uppslutning i år. 
Ni som har glömt att betala in er medlemsavgift, kontakta APELI 01.34.51.35.46 / 
apeli78100@gmail.com 

mailto:apeli78100@gmail.com


Det är inte försent. Skolåret är inte slut ännu. Tänk på att APELI mailar ut mycket viktig information 
om allt som berör den franska delen och som sektionerna inte handlägger. För att få denna 
information behöver man självklart vara medlem.  APELI organiserar även flera evenemang på skolan 
som t ex Öppet hus, Carrefour des études et des métiers, OIB-ceremonin och div andra konferenser. 
 
 
 
Lagerförvaring efterlyses 
Vem kan förvara sektionens festmaterial? Det rör sig om ett antal lådor med diverse 
festdekorationer, nermonterad julgran, glas, kastruller, värmplattor mm. Det skulle vara betydligt 
enklare för sektionens festkommittéer att ha allt material samlat på en och samma plats. Du som har 
lite extra plats hemma i garaget eller någon annanstans, vänligen hör av dig till oss. Ett stort tack på 
förhand! 
 
 
 
Cocktail Scandinave  
Sektionen söker nu en festgeneral till vår mycket populära och uppskattade skandinaviska cocktail. 
Cocktailen, som organiseras vartannat år av föräldrar på svenska, danska och norska sektionen, äger i 
år rum den 23 april i slottet. Gäster som bjuds in är huvudsakligen skolans lärare och personal, 
skandinaviska institutioner i Paris samt självklart alla våra skandinaviska föräldrar. Kontakta Elisabeth 
omgående för mer information !  
 
 

Vänligen, 
Elisabeth och Eva 
 

 

 


