
 

 

 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 21 september 2021 

 

Skolstarten har fungerat bra och nu är det redan full fart här på Lycéet. Nyhetsbreven skickas ut 
varannan tisdag och en kopia läggs alltid ut på vår hemsida https://sectionsuedoise.com/nyhetsbrev/ 
 
 
 
Nytt datum årsmöte 
Sektionens årsmöte har flyttats till torsdagen den 21 oktober. En kallelse skickas som vanligt ut per 
mail i god tid före stämman, som även detta år sker digitalt. 
 
 
 
Uppdaterat läsårsprogram 
Vi bifogar det nya läsårsprogrammet.  
 
 
 
Svenska Sektionens policy 
Så här vid skolstarten känns det extra viktigt att påminna om sektionens policy. Se bifogat dokument 
från styrelsen. 
 
 
 
Workshop 
Styrelsen bjöd in sektionens personal till en workshop i slottet onsdag eftermiddag den 15/9. Första 
gången vi sågs på riktigt sedan pandemin började! 
 
 
 
Nya elever 
Vi hälsar sektionens 31 nya elever varmt välkomna och önskar de elever och familjer som lämnade 
oss vid läsårets slut lycka till med sina framtida projekt. Totalt har vi nu 167 elever inskrivna på 
Svenska Sektionen. I lördags bjöd personal, styrelse och fadderfamiljer in till ett välkomstkaffe för alla 
nya familjer. Stort tack till familjen Brisson-Ingemarsson, som öppnade sitt hem och trädgård denna 
soliga morgon. 
 
 
 
 

https://sectionsuedoise.com/nyhetsbrev/


 
 
Primaire 
De flesta av våra nya elever går på primaire. Som ni alla vet krävs det mycket av er föräldrar när det 
gäller våra elevers språkinlärning.   
Man skulle kunna se det som ett samarbete mellan hem och skola. Vi tipsar här om några bra och 
användbara appar: http://www.pappasappar.se/svenska-sprakappar/ 
https://www.svtplay.se/lilla-aktuellt 
https://urplay.se/ 
 
 
 
Elevråd 
Nu vid läsårets början, väljer varje klass en representant som kommer att vara med i elevrådet. Både 
på Svenska Sektionen och i de franska klasserna. De första mötena äger rum i oktober. 
 
 
 
Föräldramöten 
Vi kallar alla föräldrar till informationsmöten i september och oktober. Dessa sker digitalt och länkar 
med inbjudan mejlas ut direkt av lärarna. Under föräldramötena väljs nya klassföräldrar. Om 
klassföräldrarna behöver klass- och mejllistor, kontakta Elisabeth. 
 
 
 
Betyg externé-elever 
Det är obligatoriskt för alla externéföräldrar att skicka kopior på barnens franska betyg. Ni som 
fortfarande inte har skickat in vårterminens sista betyg ombeds göra det absolut senast denna 
veckan till Elisabeth : admin@sectionsuedoise.com  
 
 
 
Adresskatalog 
Sektionens katalog delas som vanligt ut i början av oktober. Ni har väl meddelat eventuella adress- 
eller telefonändringar?  
Annars ber vi er göra det omgående : admin@sectionsuedoise.com 
 
 
 
APELI 
Glöm inte att betala anmälningsavgiften till skolans franska föräldraförening APELI. Vi bifogar länken 
för direkt betalning här : 
https://www.helloasso.com/associations/apeli/adhesions/adhesion-a-l-apeli-2021-2022 
Kontakta gärna sektionens APELI-representant om ni har frågor eller vill engagera er : 
annikagummesson@yahoo.fr 
 
Tänk på att APELI representerar oss i skolans alla distanser och ständigt medverkar till att förbättra 
elevernas villkor på skolan.  
Deras mål är att bevara den internationella andan och värna om den internationella undervisningen 
och OIB-examen. 
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APELI organiserar också viktiga evenemang som öppet hus, forum om högskolestudier och 
yrkesvägledning för eleverna, föräldramöten, föredrag och debatter, OIB-ceremoni med 
diplomutdelning, förebyggande aktioner för trafiksäkerheten runt skolan mm. 
 
 
 
Check-in-to-France 
Nyanlända familjer har redan informerats om Check-in-to-Frances webseminarium. Vi påminner om 
att det startar fr o m denna veckan. Program läggs ut på Club Internationals hemsida : 
www.clubinternationalsaintgermain.fr . För frågor, kontakta : Checkin2France@gmail.com 
 
 

  
 
Träna fotboll med Sektionen och Club International 
Det är inte försent att anmäla sig till fotbollsträningen. Elever på Svenska Sektionen som är 
intresserade av att spela fotboll med sektionens lag kan kontakta Jacob Lönnqvist 
jacob.v.lonnqvist@gmail.com / 06 16 40 58 27 för inskrivning.  
 

   
 
 
 
Vänligen 
Eva och Elisabeth 
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