
 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 4 januari 2022 

God fortsättning och mycket välkomna tillbaka efter ett, som vi hoppas, skönt jullov. Vi vet att många 
varit sjuka och/eller testade positiva för Covid under lovet och i samband med skolstarten. Nu får vi 
tänka utifrån nya sanitära protokoll och riktlinjer igen. Vi bifogar nya Covidregler som gäller fr o m 
gårdagens skolstart. 

Håll i, håll ut, håll distans! 
 

 
CEM – CARREFOUR DES ETUDES ET METIERS 

 

Som tidigare meddelat, bjuder Apeli in till virtuell yrkesvägledning för elever på gymnasiet där 

föräldrar och tidigare elever berättar om sina yrken och studier under två helger den 8-9 januari och 

15-16 januari. Programmet ser ut som följer : 

- Virtuella konferenser om studier i Frankrike och utomlands  

- Runda bordsamtal - om studier och yrken  

- Utbyten med tidigare elever, föräldrar till elever och skolor - videoutbyten äger rum under dessa två 

helger.  

 

 

 

OFFICIELL INVIGNING 

 

På förmiddagen den 18 januari invigs skolans nya byggnader officiellt. Ambassadörerna från skolans 

sektionsländer är inbjudna liksom ordföranden i föräldraföreningarna. Elevrådet och elever från CE2 

kommer att delta med svenska flaggor. I övrigt pågår skolans verksamhet enligt ordinarie schema. 

 
 
 

SVENSK STUDIEVÄGLEDNING 

 

Den 20 januari kommer vår SYV Lars Nyström och besöker eleverna i 1ère och Tale. Eleverna erbjuds 

individuella samtal under skoldagen. Kl 18.00 bjuder vi in föräldrarna till information. Separat 

inbjudan skickas ut till berörda klasser. 

 

INFORMATIONSMÖTE INFÖR 1ère 

Föräldrar i 2nde bjuds in till ett informationsmöte om bl a val av specialiteter inför 1ère, den 8 

februari kl 17.30. 



 
 
 
ANSÖKAN OM HELTIDSPLATS FÖR EXTERNE-ELEVER 
 
Ansökan om heltidsplats för inskrivna externé-elever i primaire skickas senast den 28 mars till 
admin@sectionsuedoise.com 
Maila ett motivationsbrev på franska, ställt till Madame Cécile Gagneur, Directrice des classes 
primaires et maternelles. 
För sökande till CE2, CM1 och CM2 ska kopia på de senaste årens LSU bifogas. För CE1 ska ”la 
synthèse des acquis de maternelle” och LSU från CP bifogas. Besked om fördelade platser ges i 
mitten av juni. 
 
 
 
 
ANSÖKAN TILL CP 
 
Barn födda 2016 börjar årskurs 1 (CP - ”classe préparatoire”) till hösten. Ansökan till CP skickas 
omgående till Elisabeth admin@sectionsuedoise.com  För de som vill söka heltidsplats ska ett 
motivationsbrev på franska bifogas. För önskemål om fortsatt externéplats räcker det att ni meddelar 
oss detta per mail. Alla sökande kallas till ett språktest i svenska och ett skolmognadsprov efter 
vinterlovet. Besked om fördelade platser ges i mitten av juni. 
 
 
 
 
DAGS ATT SKRIVA IN SYSKON 

Ni som har barn med yngre syskon hemma, bör redan nu kontakta oss för inskrivning till nästa läsår. 
Har ni grannar eller vänner med svensktalande barn är vi givetvis glada att även ta emot dem. Be 
dem kontakta oss på sektionen! 
 
 
 

KALLELSE TILL UTVECKLINGSSAMTAL 
 
Svenska Sektionens lärare välkomnar alla föräldrar till utvecklingssamtal i januari och februari. 
Utvecklingssamtalen kommer i år att genomföras via zoom. Inbjudan med länkar för anmälan skickas 
ut separat. På primaire deltar eleverna ej vid samtalen. På Collège och Lycée ska de vara med. 
 
 
 
 
TERMINSAVGIFT 
 
Den andra delen av läsårsavgiften kommer som tidigare meddelats att faktureras i februari. 

 

Vänligen 
Eva och Elisabeth 
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