
 

 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 8 februari 2022 

 
Nu börjar tack och lov den här vågen av Covid-smitta att släppa. 
 
 
 
Läsårsavgift 
Som tidigare meddelats, skickas faktura nummer 2 hem till familjerna före vinterlovet 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 och innehålla : 

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

 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. 

 

 

Betyg externé-elever 
Betyg (LSU semestre 1) från de franska skolorna (CP-CM2) ska mailas till Elisabeth 
admin@sectionsuedoise.com så fort ni har fått dem. 
 
 

 

Enkät om skolmaten 

Apeli bifogar svaren på C’Midys enkät om skolmaten, som eleverna svarade på i november 2021. 

 
 
 
Val av specialiteter i 1ère 
Vi påminner om att skolans ledning bjuder in 2nds föräldrar till ett informationsmöte på distans om 
val av specialiteter i première, måndagen den 14/2 kl 17.30. En Zoom-länk har skickats ut till berörda 
via OZE.  

  
 
 
Nytt datum för svensk studievägledning för T och 1ère 
Vår SYV Lars Nyström besöker oss den 17/2. Han informerar elever i T och 1ère om studier och 
antagning till universitet i Sverige. 
Information ges klassvis och individuella möten erbjuds för eleverna. Ett informationsmöte för 
föräldrar organiseras på Zoom samma dag kl 19. 
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Cocktail Scandinave  
Pga en säkerhetsrenovering i slottet hela våren samt diverse Covidrestriktioner, har vi fått ställa in 
den skandinaviska cocktailen i april.  
Vi hoppas nu istället få fira sektionens 50-års jubileum som sig så bör och detta i ett nyrenoverat slott 
i höst.  
Sektionen lanserar ett preliminärt jubileumdatum fredagen den 14 oktober. Save de the date!  
Festkommittén har börjat planera och välkomnar varmt fler föräldrar att ansluta sig till 
arbetsgruppen, skriv till : admin@sectionsuedoise.com. 
 
 
 

Vänligen 
Eva och Elisabeth 
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