Svenska Sektionens nyhetsbrev 6 oktober 2020
Anmälan till årssmötet den 14/10
Kallelserna till årsmötet (ordinär och extraordinär stämma) mailades ut i fredags till alla familjer.
Glöm inte att anmäla er per mail senast den 12/10 till admin@sectionsuedoise.com
För de som inte kan delta ska bifogad fullmakt inför stämmorna signeras och mailas till samma
adress. Länken till stämmorna kommer att skickas ut per mail måndagen den 12/10 !

Medlemmar till Valberedningen
Både Christine Ingemarsson och Fredrik Edström som är medlemmar i valberedningen har meddelat
att de vill avgå. Om du vill sitta i valberedningen, skicka ett mail till
styrelsen.svenskasektionen@gmail.com och presentera dig. Vad gör Valberedningen?
Valberedningen har ett mycket viktigt och centralt uppdrag för sektionen eftersom den varje år ger
förslag om vilka som ska sitta i sektionens styrelse. Målet är att styrelsen ska ha en varierad
sammansättning av föräldrar från olika stadier och med olika bakgrund.

Elevrådet
Elevrådet startar upp med sitt första möte idag kl 17.15 i sal 211. Idag ska man bl a diskutera i vilken
form luciafirandet. Vi kommer inte att kunna genomföra lucia på ett traditionellt sätt i år. Vi kommer
också att diskutera trygghet och studiero i klasserna. Detta ingår i årets projekt ”likabehandling och
mänskliga rättigheter”. Ett eller två elevrådsmöten per termin kommer sedan att hållas.

Svenskundervisning för franska föräldrar
Peo meddelar att svenskundervisningen för vuxna nu har startat upp på ZOOM.
Kurserna äger rum varannan lördag förmiddag och det finns två nivåer, “faux débutant” och
“avancé”. Det blir ingen nybörjarkurs i år. Intresserade är välkomna att höra av sig till
p.casselryd@gmail.com

Betyg externé-elever
Det är obligatoriskt för alla externéföräldrar att skicka in kopior på barnens franska betyg (bulletins).
Flera familjer har fortfarande inte har mailat in sommarbetyget från juli 2020 i pdf-format, trots
upprepade påminnelser och ombeds därför göra det omgående till Elisabeth
admin@sectionsuedoise.com. Sektionerna har i uppdrag att samla in betygen som ska överlämnas till
den franska ledningen. Tack på förhand!

Sektionens adresskatalog
Sektionens adresskatalog 2020-21 revideras och trycks i dagarna. Ni som önskar uppdatera adress,
telefon eller e-mail ombeds senast fredag
denna veckan skicka in era justeringar till admin@sectionsuedoise.com

Nästa nyhetsbrev skickas ut tisdagen efter lovet. Vi passar därför på att önska alla familjer ett
riktigt trevlig höstlov!
Vänliga hälsningar,
Eva och Elisabeth

