
 

 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 9 februri 2021 

 
På lördag börjar vinterlovet. Vi önskar alla elever en härlig och välförtjänt ledighet ! 

Klassprojekt 2nd 
På Förintelsens minnesdag den 21 januari deltog seconde-klassen i en live-sändning från 
Nobelmuseet i Stockholm tillsammans med 3000 svenskar världen över.  Sverige rakt in i 
klassrummet och bra marknadsföring ! 
 

 
 
 

Gemensamt klassprojekt  
Vi har genomfört en tema-vecka kring mänskliga rättigheter. Vi arbetade med FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter, barnkonventionen, likabehandling och värdegrund utifrån elevernas ålder. Alla 
har varit engagerade och hittat kreativa och annorlunda infallsvinklar och redovisningsformer. Dikter, 
filmer, dans, nyhetsinslag, dramatiserade situationer, debatter och PP-redovisningar med konstnärlig 
utformning. Nu kommer vi att jobba vidare i elevrådet för att ta in perspektivet likabehandling på 
klassrumsnivå. Mänskliga rättigheter ska ju även vara rådande i klassen. 
 

  



  

 
 

 
 

Covid 19 
Franska skolledningen mailar regelbundet ut Lycéets riktlinjer som överensstämmer med 
hälsoministeriet. 
Tänk på att eleverna inte får använda hemmagjorda masker utan endast godkända ”catégorie 1” – 
masker.  



 

Marknadsföring 
Det är ni som redan har barn inskrivna på Lycée International som är sektionens bästa ambassadörer. 
Till hösten finns det gott om platser kvar i de yngre klasserna: Maternelle, CP, CE1 och CE2. 
Ni som känner andra svenska familjer i Frankrike, hjälp oss att marknadsföra sektionen och Lycée 
International. 
Be dem kontakta oss eller förmedla gärna era kontakter till Elisabeth och Eva som ringer upp. 
Dela även gärna sektionens inlägg som annonseras på social media. 
 
 
Läsårsavgift 
Faktura nummer 2 skickas ut i slutet av denna veckan och ska betalas senast den 26 februari.   
 
 
Ansökan om heltidsplatser  
Vi påminner om ansökan om heltidsplats för externé-elever i primaire som ska skickas per mail till 
Elisabeth senast 1 mars och innehålla : 

 ett motivationsbrev på franska (adresserat till Mme Gagneur –directrice de l’école primaire)  

 en kopia på höstterminens betyg.  

 

 
Betyg externé-elever 
Alla externé-betyg (bulletin primaire) från de franska skolorna ska mailas till 
admin@sectionsuedoise.com senast denna veckan. 
 
 
Check in to France  
Bjuder in skolans föräldrar till sitt digitala seminarium ”Travailler en France”, den 8-16 mars, kl 9.30-
11. Konferenserna hålls på franska och ger vägledning om fransk arbetsmarknad och om att arbeta i 
Frankrike. Pris 5 euros per gång. För program och anmälan : http://bit.ly/39PX0BC   
För mer information, kontakta : checkin2france@gmail.com 
 
 
 
Idag kommer lektionerna att avslutas kl.16.10 enligt meddelande från franska skolledningen.  
Detta pga att alla ska hinna hem innan det otroligt ymningt förväntade snöfallet.  
 
 
 
Vänligen 
Eva och Elisabeth 
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