
 

 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 5 april 2022 

 
Lycée Internationals 70-årsjubileum 
Vilken fantastisk stämning det blev på skolan under hela jubileumsveckan! Både bland elever och 
personal. Här kommer bara några enstaka smakbitar. Ni följer väl Svenska Sektionen 
(sectionsuedoise) på Instagram och Twitter? Om inte, gör det gärna fortsättningsvis. 
 

   

  
  
 
Skolans nya lokaler invigdes officiellt under mycket högtidliga former av : 
 
Pierre Bedier                    Président du Conseil général des Yvelines 
James Chéron                  Vice-Président de la région en charge des lycées 
Arnaud Pericard              Maire de Saint Germain-en-Laye 
Charline Avenel               Rectrice de l’Academie de Versailles 
France Bessis                    Proviseure de Lycée International 
 
Pressråd Sara Brandt Hansen, från Sveriges ambassad i Frankrike, representerade Svenska Sektionen 
vid invigningen tillsammans med ordförande Eva von Sydow och sektionens personal. Tack till alla 
flaggbärande, sjungande och glada elever som bidrog till en fantastisk stämning under invigningen 
och 70-årsfirandet. Länge leve Lycée International! 
 



  

   
 

Lycée Internationals kalender 
Elever som vill köpa skolans fina kalender kan komma in till sektionens kontor. Kalendern kostar  
7 euros och betalas kontant. Se bifogat dokument. 
 
 
Utställning i biblioteket  
Skolans elever deltog i en gemensam utställning under 70-årsjubiléet genom att presentera ett 
kvinnoporträtt från sitt sektionsland, en kvinna som har varit känd i minst 70 år. Många fina verk 
ställdes ut i CDI:n. Vi bidrog med Astrid Lindgren. 
 

   



Lycée en fête  
Som avslutning på jubileumsveckan bjöd Club International in skolans familjer till Lycée en fête. Tack 
till Er engagerade föräldrar som höll ställningen denna kalla, men soliga lördag. Det blev som vanligt 
mycket lyckat. 
 

 
 
 
 
Svenska Sektionen 50 år 
Vill du bidra med material till jubileumsboken inför Sektionens 50-årsjubileum? Se information i 
bifogat dokument. 
 
 
Elevfrämjande aktiviteter 
I förra nyhetsbrevet berättade vi om 2ndes bowlingkväll. Sista datum för att utnyttja bidraget (40 
euros/elev) som erbjuds till klassaktiviteter utanför skoltid är den 1 juli. Grillkvällar, simhallsbesök, 
aktivitetsparker, brännboll mellan föräldrar och elever m.m. är aktiviteter som diskuteras i flera 
klasser. 
 
 
Midsommar  
Sektionens midsommarfirande den 25/6 organiseras traditionsenligt av primaire-föräldrarna. Anmäl 
er redan nu för att hjälpa till admin@sectionsuedoise.com För mer information, ring gärna sektionen. 
 
 
Viktiga datum för 3ème 

Här kommer efterfrågande datum inför 3ème-elevernas skolslut : 
 
Skolslut 

20 maj Muntlig brevet i sektionens ämnen, kallelse kommer. 

3 juni 3èmes sista « vanliga » undervisningsdag 

7-13 juni PRAO 

14-19 juni Eleverna repeterar själva hemma inför DNB 

20, 21, 23 och 24 juni Frivillig repetition med hjälp av de franska lärarna på skolan 
inför proven i franska, matematik, hi/geo, Sciences och 
idrott. Anmälan till franska sidan krävs. 

27-29 juni Eleverna repeterar själva hemma inför DNB som skrivs den 
30/6 och 1/7. Resultaten ges kring den 8/7. 
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Check in to France  
Check in to France organiserar på nytt föräldraseminariet « Travailler en France ».  
Datum : 11 - 15 avril, 9.30 - 11.30, förutom tisdag 12 avril : 9-11 och 14 -15.30. 
Kostnad : 5€/konferens, specialpris 15€ för 3 konferenser eller fler. En zoom-länk skickas till de som 
har skrivit in sig. För program och inskrivning : 
https://www.helloasso.com/associations/club-international-du-lycee-international-de-saint-germain-
en-laye/evenements/check-in-2-france-travailler-en-france-2  För mer information, kontakta 
checkin2france@gmail.com 
  
 
Svenska barnvakter / hjälp med läxor  
3ème-eleverna Julia Cedazo-Broman och Alice Van Leynseele sitter gärna barnvakt och erbjuder 
läxhjälp efter skolan till de yngre barnen i primaire. Ring Alice 06 44 37 90 26 eller Julia 07 86 81 65 
20 om ni är intresserade. 
 
 
Vänligen 
Eva och Elisabeth 
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