
 
 
 
 
 

 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 10 november 2020 

 

Välkomna tillbaka efter höstlovet! Hoppas ni mår bra under denna andra ”confinement”. Nya 

sanitära protokoll är på plats och förändras ständigt. Information och uppdateringar görs via OZE på 

secondaire och via PEC-föräldrarna på primaire . 

 

Gymnasiets undervisning 

I går träffades sektionsdirektörerna och skolans ledning för att diskutera upplägget av lycéets 

undervisning fram till jullovet. 

Som det ser ut nu ska varje klass på gymnasiet (förutom 2nd-FS) arbeta hemifrån en dag i veckan 

enligt ett rullande schema som startar fr o m måndag nästa vecka (se nedan). Rektor Mme Bessis 

kommer även informera berörda familjer via OZE. 

Semaine du : Jour d’absence des 
2nde 

Jour d’absence des 
1ère 

Jour d’absence des 
Terminales 

16/11/20 Mardi Lundi Jeudi 

23/11/20 Lundi Jeudi Mardi 

30/11/20 Jeudi Mardi Lundi 

07/12/20 Mardi Lundi Jeudi 

14/12/20 Lundi Jeudi Mardi 

 

 

Svensk studievägledning för gymnasiet 

Våra elever på gymnasiet kommer att få möjlighet att samtala på ZOOM med vår studie- och 

yrkesvägledare Lars Nyström i början av december.  

Vi hoppas att även kunna organisera ett digitalt informationsmöte för gymnasiets föräldrar. Mer 

information om exakta datum och upplägget kommer i nästa nyhetsbrev. 

 

 



 

 

CDI 

Vi efterlyser 1 eller 2 (svensk- och fransktalande) föräldrar som kan tänka sig att bemanna vårt 

svenska bibliotek (CDI) en timma per vecka för collège och lycée och som kan ansvara för in- och 

utlån av svenska böcker. Vänligen kontakta sektionen : admin@sectionsuedoise.com 

 

 

Lucia 

Det luciaupplägg vi hade planerat med vår körledare Anna Rosset kommer inte att kunna 

genomföras. Vi firar istället lucia klassvis andra veckan i december på ett Coronasäkert sätt utifrån de 

sanitära protokoll som gäller då. Bilder kommer att läggas ut på hemsidan. 

 
 
 
Årsstämman 
Ett varmt tack till alla som deltog på årets digitala årsstämma onsdagen den 14 oktober. Årsmötets 
protokoll skickas ut per mail från styrelsen inom kort. 
 
Den nya styrelsen ser ut enligt följande : 
Eva von Sydow – ordförande 
Eva Lundahl – vice ordförande 
Anna Segura – kassör 
Jacob Lönnqvist – sekreterare 
Quentin Bollé – ordinarie ledamot 
Linn Lucia – ordinarie ledamot 
Sabine Lindgren – ordinarie ledamot 
Maria Sellam – suppleant 
 
Annika Gummesson fortsätter som sektionens APELI-representant. 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Eva och Elisabeth 
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