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Nu är det bara några dagar kvar till jullov och ett välbehövligt avbrott ifrån skolarbetet. 

LUCIAFIRANDE  

Även detta märkliga år har vi haft julstämning på skolan. Eleverna firade lucia klassvis med sina 

lärare. Klassrum har pyntats och de yngre barnen har bakat och julpysslat. Avgångsklassen 

”terminale” lussade igår för elever och anställda. 

Det blev sektionens genom tidernas minsta luciatåg, men väldigt uppskattat. Tack Anna Rosset för 

fantastisk körsång och tack till vår personal som trots rådande omständigheter lyckats sprida 

julglädje på sektionen. Det är alla dessa kulturella och traditionella inslag som gör vår skola så unik! 

 

Här bifogas fin luciasång från primaire och collège https://we.tl/t-6II4U3y9gQ  

 

 

 
Sektionens elva terminale-elever gick sitt sista luciatåg på Lycée International. 

Clara Brisson-Ingemarsson var Lucia och Pierre Rochard tomte. 

 
 

 

 

KVARTSSAMTAL 

En inbjudan till kvartssamtal skickas ut efter jullovet. Samtalen beräknas som vanligt äga rum i januari 

och februari och troligtvis på ZOOM. 

Franska sidan har beslutat att bara genomföra samtal med elever i svårigheter. Vi på sektionen 

däremot kommer att erbjuda samtal med alla föräldrar. 

 

 

 

https://we.tl/t-6II4U3y9gQ


INSKRIVNINGAR 2021 

Efter jullovet startar inskrivningarna inför nästa läsår. Känner ni andra svenska familjer i Paris med 

omnejd som har svensktalande barn? 

Be dem kontakta sektionen för besök och information! Tänk på att det är ni föräldrar med barn 

inskrivna på skolan som är sektionens bästa ambassadörer.  

Har ni syskon som ska skrivas in?  Vi har fortfarande gott om plats i de yngre klasserna. Kontakta 

Elisabeth redan nu för ansökningshandlingar och om ni har frågor inför hösten 2021. 

 

 

MARATHON DE LECTURE 

Vi bifogar information om skolans humanitära läsprojekt och insamling som oavkortat går till 

renovering av en skola i södra Indien.  

Skolan som tar emot barn från fattiga och utsatta områden förstördes i en storm för ett antal år 

sedan.  Det finns inga ekonomiska resurser för att bygga upp skolan igen. Alla våra elever från 

maternelle – terminale är välkomna att förena nytta med nöje i detta ”läsmaraton” 14-13 januari för 

att samla in pengar till projektet. Läs mer i bifogat formulär, som tillsammans med era bidrag kan 

lämnas in till sektionen senast den 14/01/2021. 

 

 

 

SVENSKA SEKTIONENS GOLFTURNERING 
Alla golfare på Svenska Sektionen som är intresserade av att tävla lite är välkomna till sektionens 

golftour! Målet är att ordna spel för elever som har olika nivå i sitt spel. Ni bör ha officiellt handicap, 

dvs. kunna ta er runt en golfbana självständigt och säkert. Men även för rena nybörjare kan vi 

eventuellt ordna tävlingar på korthålsbanor.  Också för sektionens föräldrar kommer vi under 

säsongen att arrangera några tävlingar och en ”Grand Finale”. Allt detta är givetvis helt beroende på 

ert intresse och deltagande. Alla elever och föräldrar som är intresserade kan höra av sig till Jacob 

Lönnqvist jacoblonnq@gmail.com  Välkomna! 

 

 

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTET 

Styrelsen bifogar protokollet från den ordinarie- och extraordinära stämman den 14 oktober.  

 

Svenska Sektionens personal tackar för den här hösten och önskar er alla en riktigt God Jul och Gott 

Nytt År!  

 

Vänligen  

Eva och Elisabeth 
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