
 
 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 11 juni 2020 
 
Hej! 
 
Ni bör redan ha fått nedanstående information av franska sidan. 
 
 
Insamling av skolböcker 
Eleverna ombeds lämna in sina skolböcker enligt nedan : 
 
Obs ! Lägg böckerna i en påse, skriv Section Suédoise och elevens namn. 
 
Terminales 
Franska böcker               ska behållas – kan ej återanvändas pga det nya bacprogrammet 
Svenska böcker              läggs i en låda i la loge fr o m den 2/6 
Biblioteksböcker             läggs i en låda i la loge fr o m den 2/6 
 
2nd och 1ère som stannar på Lycée International nästa läsår 
Alla böcker                      (både franska och svenska) lämnas in i september 
 
2nd och 1ère som slutar 
Alla böcker                      (både franska och svenska) läggs i en låda i la loge fr o m den 2/6 
 
6ème, 5ème et 4ème som stannar på Lycée International nästa läsår 
Alla böcker                       (både franska och svenska) och I:pads lämnas in i september 
 
6ème, 5ème et 4ème som slutar 
Alla böcker                       (både franska och svenska) läggs i en låda i la loge fr o m den 2/6 
I:pads                               lämnas in till studierektor Monsieur Cuin-Taffin. Ta rendez-vous med honom ! 
 
3ème 
Elever som fortsätter i 2nd (antagningsbesked ges till familjerna mellan den 29/6-1/7) behåller 
sina böcker över sommaren. 
Elever som slutar lämnar in sina böcker mellan den 2/6 och 3/7 i en låda i la loge 
Alla elever i 3ème ska komma till skolan den 22/6 eller 23/6 för att lämna in sina I:pads med 
tillhörande accessoarer. En planering för inlämningen skickas ut av franska sidan inom kort. 
 
 
Primaire (CP-CM2) som slutar 
Franska böcker                invänta information av franska sidan 
Svenska böcker               läggs i en låda i la loge fr o m den 2/6 
  
 
 
 
OBLIGATORISK SVENSK SOMMARLÄSNING 
för högstadiet och gymnasiet 

Blivande 6ème 
Eleverna ansvarar själva för att införskaffa en valfri svensk 

bok. Redovisas muntligt i september. 

Blivande 5ème 
Eleverna ansvarar själva för att införskaffa en valfri svensk 

bok. Redovisas muntligt i september. 



Blivande 4ème 
Eleverna ansvarar själva för att införskaffa en valfri svensk 

bok. Redovisas muntligt i september. 

Blivande 3ème 
Eleverna ansvarar själva för att införskaffa en valfri svensk 

bok. Redovisas muntligt i september. 

Blivande 2nd 
Bortom mammas gata  –  Alexandra Pascalidou 

(Finns att låna genom Peo. Redovisas muntligt och betygsätts i september). 

Blivande 1ère 

Eleverna ansvarar själva för att införskaffa en valfri svensk bok 

(skönlitteratur, deckare, biografi eller facklitteratur). Redovisas 

muntligt och betygsätts i september. (Populärmusik från 

Viitula  – Mikael Niemi, finns att låna genom Peo.) Redovisas 

muntligt och betygsätts i september. 

Blivande Terminale 

Eleverna ansvarar själva för att införskaffa en valfri svensk bok 

(skönlitteratur, biografi, deckare eller facklitteratur). Redovisas 

muntligt och betygsätts i september. 

  
  
 
INSKRIVNING EXTERNE-ELEVER 2020-21 
Inskrivningsformulär mailas ut separat till alla externé-familjer men bifogas även här. 
INSCRIPTIONS EXTERNES 2020-2021 
Retur per post senast den 1/7-2019 till : 
Section Suédoise 
Lycée International 
CS 40118 
78105 Saint Germain en laye 
  
 
 
 
 
UNDERVISNING 
Eleverna på collège som har undervisning på skolan kan, fr.o.m. nästa vecka, få svårt att följa 
sektionernas distansundervisning framöver. Schematekniskt har man inte haft möjlighet att ta 
hänsyn till sektionslektionerna. Detta gäller även vissa externé-elever som deltar i undervisningen 
på sina hemskolor. 
Det är viktigt att eleverna håller svensknivån uppe under den långa period som confinement och 
sommarlov innebär. Fundera vad ni kan göra i familjen för att hjälpa era barn att inte tappa sin 
uttrycksförmåga alltför mycket på svenska. Den dagliga användningen av svenska är det absolut 
bästa för att eleverna ska behärska svenskan på en nivå som gör det möjligt för dem att nå goda 
resultat. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Eva och Elisabeth 
  

 

https://sectionsuedoise.com/wp-content/uploads/2020/06/INSCRIPTIONS-EXTERNES-2020-2021.pdf

