
 

 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 22 mars 2022 

 
Idag hälsar vi våren välkommen med utklädda elever och karneval på Lycée International ! 
 

  

     

 
 
 
Påminnelse läsårsavgift 
Tänk på att sektionens faktura nr 2 skulle betalats den 26 februari. Ni som fortfarande inte har 
betalat påminns göra det omgående. 
 
 

 
Sista datum för heltidsansökan 
Sista datum för externé-elevers ansökan om intagning till heltid är den 28 mars. Motivationsbrev och 
betyg mejlas denna veckan till Elisabeth admin@sectionsuedoise.com 
 

 
 
Pappersbetygen tas bort 
Bara genom att ta bort pappersbetygen på collège och lycée kommer skolan göra en årlig besparing 
på ca 7000 fotokopior.  
Familjerna ombeds nu istället ladda ner elevernas bulletins digitalt från elev- eller föräldraportalen 
på OZE.  
Se instruktioner i bif. dokument procédure consultation bulletin OZE. 
 
 
 
Elevrådsmöte  
På torsdag denna veckan samlas sektionens elevråd på collège och lycée för möte kl 17.10.  
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Brandövningar 
Denna veckan blir det brandövningar i alla klasser : onsdag 23 mars i maternelle och primaire / 
torsdag 24 mars i collège och lycée. 
 
 
 
Inställda lektioner för 2nde  
Pga organisation av bac blanc i 1ère och terminale, ställer skolan in följande lektioner för 2ndes elever : 
torsdag 7 avril,  kl 08-12.30 
torsdag 14 avril, kl 12.30-17.05 
 
 
 
Informationsmöte för 3èmes föräldrar 
Den franska sidans informationsmöte för 3èmes föräldrar inför seconde äger rum digitalt nu på lördag 
26 mars kl 9. 
 
 

Terminsslut 
Sista undervisningdag för elever i terminale : 25 maj 
För elever i 3ème : 3 juni, PRAO 7-13 juni och tillbaka i skolan för undervisning enligt anpassat 
schema 20-24 juni 
För elever i 4ème, 5ème, 6ème och 2nd, 1ère : 13 juni 
För elever i  primaire : 7 juli 
 
Vad gäller datum för examinering på collège och lycée, se bif. planering Calendrier 
prévisionnel/information till föräldrar i 3ème. 
 

 
Gemensam klassaktivitet 
Som tidigare meddelat vill Sektionen uppmuntra alla klasser till att träffas utanför skolan för 
gemensamma aktiviteter. 
Detta för att stärka sammanhållningen mellan eleverna i varje klass och även mellan elever och 
föräldrar.  
Som beslutat på årsstämman i oktober kommer varje klass att få 40 Euros per elev för detta ändamål, 
att användas tillsammans. 
 
I fredags organiserades det bowlingkväll i Orgeval för 2nde. Efter skoldagens slut åkte hela klassen 
hem till en elev som bor nära bowlinghallen. Kvällen avslutades med bowling och pizza och alla var 
tydligen helnöjda (se bifogade foton). Elever och föräldrar framför ett varmt tack för bidraget. Vi 
uppmuntrar nu övriga klassföräldrar att organisera liknande aktiviter i de andra klasserna. 
 
 
 
Normandie 
Information och program för Normandieresan skickas ut till berörda klasser i nästa vecka. 
 



 
 
Kabaré och vårfest 
Fredag 1 april välkomnar Club International alla familjer till ”The Mamas and the Papas”, kabarén då 
kvällens artister är föräldrar på skolan. 
Dagen efter, lördag 2 april, bjuds det in till den härliga vårfesten (Lycée en fête) i skolans slottspark.  

Det blir också spännande aktiviteter för eleverna under hela vecka 12 i samband med firandet av 
Lycée Internationals 70-års jubileum.  
Vi bifogar återigen programmet och påminner alla elever att klä ut sig i 50-talsoutlook måndag 28 
mars och ”sektions-traditionnellt”      torsdag 31 mars. 

För att beställa skolans jubileumsartiklar : https://www.helloasso.com/associations/fse-du-lycee-
international/boutiques/sweatshirts-70-ans-lycee-international 
 
 
 
Vänligen 
Elisabeth och Eva 
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