
 

 

Policy - föräldrar 
Hej kära medlem 

Vi har alla barn på Svenska Sektionen vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, så roligt! 

På årsstämman berättade vi om sektionens policy och här är den. Inget nytt, men en gemensam 

påminnelse om vad som gäller för att våra barn ska få bästa skolgång och hela sektionen få 

behålla vår fina sammanhållning.  

 

Mycket svenska 

Mycket svenska såklart, för hela familjen! Svenska sektionen är som ett litet Sverige utanför 

Paris. På Svenska Sektionen förväntas att vi alltid talar svenska med våra barn. 

Talar en förälder inte svenska kan detta vara svårt att hålla fast vid men kom ihåg att det är 

svenskan hemma som hjälper ditt barn att bli tvåspråkigt. Och för de föräldar som ännu inte kan 

svenska erbjuds vuxenundervisning på helgerna. Så hela familjen kan vara med på det språkliga 

äventyret.  

 

Vi värnar om svenska traditioner 

Alla svenskar ÄLSKAR kanelbullar, lussekatter, köttbullar, det vet vi. Med Svenska Sektionen 

upplever vi alla de traditioner vi håller så varmt om hjärtat. Vi har bland annat luciatåg, julbasar, 

Valborg, midsommarfester med grodhopp och mycket mycket annat skoj.  

 

Alla hjälps åt 

Svenska Sektionen erbjuder svensk skolgång, men den innebär så mycket mer än så. Sektionen 

är en föräldraförening och drivs som ni vet av oss föräldrar. Det är otroligt viktigt att alla hjälper 

till med något och drar sitt strå till stacken. Detta handlar om att till exempel hjälpa till på 

julfesten (bre skinkmackor, servera glögg, klä granen eller städa efter festen), bidra till 

matståndet på skolans årliga fester julbasaren och sommarfesten (otroliga tillställningar då alla 

sektioner säljer pynt och mat från sina länder), bidra till skolans verksamhet genom att sitta i 

styrelsen, plocka blommor och fixa midsommarstången innan dansen, leda sången och hoppa 

till ”Små grodorna”, eller varför inte damma av fiolen och dra en trudilutt. Alla kan göra något, 

det förväntas inte bara att varje förälder ställer upp, vi har dessutom fantastiskt roligt när vi gör 

det! Så håll utkik efter Doodle-listorna och fundera på vad just du kan ställa upp på och bidra 

med.  

 

Kommunikation 

Tala väl om skolan inför barnen, det är viktigt att de har en positiv inställning till skolan, det 

hjälper dem att lyckas. Har du frågor angående lärare, undervisning, skolgång eller något annat 

– tveka inte att i första hand tala med vår sektionschef som kommer att bemöta dig och ditt barn 

på bästa sätt. 

                                                                    Lycka till önskar styrelsen! 


