
 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 14 december 2021 

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

Personalen på Svenska Sektionen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

JUL- OCH LUCIAFIRANDE  

Kvällen den 9 december bjöd sektionen in familjerna till en mycket vacker luciaföreställning i Agoras 

nya amfiteater. Elevernas framträdande var bejublat. Ca 150 barn från CP-terminale deltog i vad som 

kanske blev världens längsta ”maskerade” luciatåg. Familjerna fick med sig utsökta skinksmörgåsar 

hem i paket och godispåsar delades ut till alla elever. Kvällens tomte var Oskar Gandois och Elsa 

Goriaux var lucia.  

 
 

På lunchen lussade Lycéets elever i cantinen inför klasskamrater och personal på skolan. Ett som 

vanligt mycket uppskattat inslag på Lycée International. Elsa Segura och Fleur Edström i terminale var 

lucior.  

 
 

Tack Anna Rosset för fantastisk körsång och till vår personal som trots rådande restriktioner även 

detta år lyckats sprida julglädje på sektionen. Varmt tack även till er föräldrar som hjälpte till i den 

välorganiserade julfestskommittén. 

 

Under veckan har klassrum pyntats och de yngre barnen bakat och julpysslat.  

 

 



 

Maternellen lussade och sjöng tillsammans med Andrea 

:  https://www.dropbox.com/sh/pc5ny9elgyml1dt/AACR-wpCA4xFlwosxPn17oCaa?dl=0 

 

På kvällen den 7 december uppträdde Louise Bråkenhielm i 4ème FS som lucia från sektionen 

tillsammans med Adolf Fredriks musikklassers kör i L’église Saint Sulpice.  

 

Det är alla dessa kulturella och traditionella inslag som gör vår skola så unik! 

 
 
INSKRIVNINGAR 2022 

Redan efter jullovet startar inskrivningarna inför nästa läsår. Känner ni andra svenska familjer i Paris 

med omnejd som har svensktalande barn? 

Be dem kontakta sektionen! Tänk på att det är ni föräldrar med barn inskrivna på skolan som är 

sektionens bästa ambassadörer. Har ni syskon som ska skrivas in? Kontakta Elisabeth för ansökningar 

och frågor inför hösten 2022. 

 

 

NY STYRELSE 

Den nya styrelsens sammansättning beslutades under förra veckans styrelsemöte: Eva von Sydow 

fortsätter som ordförande, Anna Segura som kassör, Jacob Lönnqvist som sekreterare, Linn Jyllard 

Lucia blir vice-ordförande och Maria Sellam och Hannes Svensson tillträder som ordinarie ledamöter. 

 

STUDIEVÄGLEDNING 

Den 20 januari kommer vår SYV och besöker eleverna i 1ère och Tale. På kvällen bjuder vi in 

föräldrarna till en information. 

 
 
LÄSUPPMUNTRAN  
I biblioteket väcks barnens läslust genom tips på jullovsböcker, quiz och julklappsbyte med andra 
sektioner. Tack Anna och Lotta för er innovativa insats i det svenska biblioteket. Trevlig julläsning 
önskar vi sektionens elever! 
 

  
 

 

Vänligen 

Eva och Elisabeth 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/pc5ny9elgyml1dt/AACR-wpCA4xFlwosxPn17oCaa?dl=0

