
 
Club International är en organisation som består av föräldrar till elever i de 14 olika sektioner som 
finns på Lycée International. Medlemmarna engagerar sig för att stärka skolans internationella och 
multikulturella karaktär samt förbättra elevernas livskvalitet. Ledorden är respekt, gästvänlighet, 
engagemang och jämställdhet. 
 
Club International organiserar ett stort antal aktiviteter och evenemang av väldigt varierande slag 
under året. 
 
Intäkterna från all evenemang går oavkortat till olika aktiviteter och materiell utrustning för att 
förbättra elevernas vardag på skolan.  
 
Vi har möte en gång i månaden på kvällstid, även via Zoom för de som föredrar, och där diskuteras 
frågor som innehåller planeringen kommande evenemang, förfrågan om investeringar från olika 
sektioner, allmän information om olika aktuella teman på skolan etc. 
 
De olika evenemangen och aktiviteterna är bland annat följande: 
 
Den stora julmarknaden med både mat- och hantverksstånd för varje sektion. Här får alla föräldrar 
en möjlighet att visa upp sin sektions kultur och traditioner på ett fantastiskt sätt.  
 
Svenska Sektionens representant/er ansvarar för att: 
 
1) organisera och koordinera olika träffar på dag- och kvällstid där frivilliga föräldrar kommer och 
deltar i framställandet av de olika hantverk vi säljer på julmarknaden.  
 
2) organisera och koordinera vad vi ska sälja för mat och dryck, hur och varifrån de ska 
inköpas/skänkas och hur de ska presenteras under marknaden och till vilket pris. Detta gäller även 
för Lycée en Fête. 
 
3) koordinera vem/vilka som hjälper till med logistiken på morgonen och vem som står och säljer när 
under dagen samt vem/vilka som kommer och hjälper till att packa ihop allt efter evenemangets slut. 
Det brukar behövas några starka armar för att få allt att fungera. Detta gäller även för Lycée en Fête. 
 
Lycée en Fête - vårmarknaden med mat och festliga aktiviter för barn och vuxna. Varje sektion bidrar 
med ett matstånd och en lekaktivitet bemannat av föräldrar från sektionen under hela dagen. Här 
finns även plats för eleverna att hyra en loppisplats och sälja begagnade leksaker och böcker.  
 
Fotboll: Jacob Lönnqvist från Svenska Sektionen är ansvarig för hela organisationen. Alla barn som vill 
spela fotboll är varmt välkomna. Här organiseras träningar under hela året och turneringar mellan 
alla sektioner i en härlig internationell anda. Kontakta gärna honom för mer information. 
 
Föreställningar iscensatta av elever och även föräldrar såsom ”The Mamas and the Papas” där alla 
skolans talanger får tillfälle att visa upp sig och glädja en förväntansfull publik. 
 
Ciné Club: varje sektion har möjlighet att föreslå filmer från sitt land som visas på skolan vissa kvällar  
 
Check-in to France: information och hjälp för alla nyanlända till Frankrike av olika slag inom 
områdena språk, sysselsättning, socialt nätverk etc. 
 
Go Green:  som verkar för en miljövänlig användning av jordens resurser i det dagliga aktiviteterna 
på skolan såsom vid våra evenemang 
 
För mer information kontakta gärna sektionens avgående representant Christine Ingemarsson 
telefon 0672221710. 


