
 

 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 7 september 2021 

 

Vi hälsar er varmt välkomna tillbaka till ett nytt och spännande läsår!  

Mia Kärrbrand ersätter Åsa som har flyttat till Sverige. Victor Johansson, lärarkandidat, skuggar Eva 

och Peo fram till höstlovet. 

I övrigt ser personalstyrkan ut som tidigare år. 

 

 

 

 

 
Lärarnas tjänstefördelning 
Maternelle, CP, CE1, lässtöd – Andrea  
CE2, CM1, CM2 – Mia  
6ème (svenska/hi) – Peo & stödlärare Mia 
5ème, 4ème, 3ème (svenska) – Eva  
2nde - terminale (svenska) – Peo 
5ème - terminale (hi/geo) – Marita 

 

 

 
Läsårsprogram 
Vi bifogar sektionens preliminära läsårsprogram för 2021-22. 
 
 
 



Studenten  

  
Varma gratulationer till sektionens 11 studenter. Grattis till era fina resultat och till en unik 
fransk/svensk studentexamen : L’OIB! 
Eleverna studerar vidare i Sverige och runtom i Europa - från Madrid till Tallinn. Tack för de här åren 
och lycka till.  
 
 
 
Föräldramöten 
De föräldramöten som kommer att hållas i höst äger rum på distans. Datum och tider skickas ut 
separat av lärarna. 

 
 
Läsårsavgift 
Svenska Sektionens läsårsavgift delas som vanligt upp i två fakturor (september och februari).  
Årets avgift blir densamma som i fjol. Den första fakturan skickas hem till familjerna denna veckan. 

 

 
Nya adresser? 
Tänk på att alltid meddela sektionen om eventuella adressändringar och nya telefonnummer. 
Mejla  admin@sectionsuedoise.com 

 

 

APELI 

 

Sista chansen att anmäla sig som klassförälder på franska sidan (parent PEC – Parent d’élève 

correspondant) på följande länkar: 

Lycée : https://doodle.com/poll/4dh7pkzq2r4pf2mr?utm_source=poll&utm_medium=link 

Collège : https://doodle.com/poll/4hvrpskn9pg94iyn?utm_source=poll&utm_medium=link 

Primaire : https://doodle.com/poll/qfde67uq9mhi8x3a?utm_source=poll&utm_medium=link 

 
Ni har väl löst medlemsavgiften till skolans franska föräldraförening APELI? Här kan ni ladda ner 
bulletinen: 

https://www.helloasso.com/associations/apeli/adhesions/adhesion-a-l-apeli-2021-2022 
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Frågor? Kontakta gärna sektionens APELI-representant annikagummesson@yahoo.fr 

 

Club Internationals fotbollsaktiviteter 
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. Träning sker i regel 
lördag eller söndag förmiddag och eleverna spelar ett drygt tiotal matcher på söndagar under 
säsongen i ett seriespel inom lycéet, samt en turnering på våren. Uppehåll under skollov.  

 

 

 

Information Primaire  

Sektionsundervisningen startar fr o m i morgon onsdag 8/9. Andrea och Mia mejlar ut separat 

information till berörda föräldrar.  
Följande schema gäller sedan hela läsåret: 

 
måndag CE1 08.45-12.00 CP 

CM2 

13.30-16.15 

tisdag CE2 08.45-12.00 MAT 

CM1 

13.30-16.15 

onsdag CP 08.45-12.00   

torsdag CM2 08.45-12.00 CE1 13.30-16.15 

fredag MAT 

CM1 

08.45-12.00 CE2 13.30-16.15 

 

 

Vänligen 

Eva och Elisabeth 
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