
 

 
 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 6 september 2022 

Vi hälsar er alla välkomna tillbaka till ett nytt spännade läsår !    
Cecilia Somell ersätter Andrea som har flyttat till Sverige. I övrigt ser personalstyrkan ut som tidigare 
år. 
 
Sektionen har ett fortsatt stabilt elevantal. 18 nya elever började på Sektionen den 1 september. Vi 
har nu 163 inskrivna elever.  
 

 
Välkomstkaffe nya familjer 
Stort tack till familjen Sellam som öppnade sitt hem för sektionens nya familjer i lördags. 
Välkomstkaffet är ett utmärkt tillfälle för familjerna att bolla frågor efter skolstarten tillsammans 
med Eva, Elisabeth och styrelsen. 

 
 
Svenska Sektionen fyller 50 år 
Som tidigare meddelat firar vi Sektionens 50-årsjubileum den 14 oktober. En officiel inbjudan till 
festen skickas ut till föräldrarna i början av nästa vecka.  
 

 
 
 
 
Externé-elever 
Imorgon startar sektionsundervisningen på Primaire enligt följande schema: 

måndag CE1 08.45-

12.00 

CP 

CM2 

13.30-

16.15 

tisdag CE2 08.45-

12.00 

MAT GS, MS 

CM1 

13.30-

16.15 

onsdag CP 08.45-

12.00 

  

torsdag CM2 08.45-

12.00 

CE1 13.30-

16.15 

fredag MAT GS, MS, PS 

CM1 

08.45-

12.00 

CE2 13.30-

16.15 



 
Cecilia Somell undervisar i maternelle, CP, CE1 och CE2 : cecilia.svenskasektionen@gmail.com 
Mia Kärrbrand i CM1 och CM2 : miak.sectionsuedoise@gmail.com 
 
OBS. Externé-elevernas inskrivningsblanketter måste skickas till sektionen innan barnen börjar skolan 
admin@sectionsuedoise.com 

 

 
 
Sektionens telefonväxel 
Skolans telefonlinjer har krånglat en längre tid. Nu får vi ett nytt direktnummer till Svenska 
Sektionen. Det går fortfarande bra att ringa kontoret via skolans växel 01 39 10 94 11 tills nytt 
nummer ges. 
 
 
 
Nya adresser 
Ni som har flyttat, bytt telefonnummer eller skaffat ny mailadress, meddela oss detta snarast : 
admin@sectionsuedoise.com 
Sektionens adresskatalog 2022-23 delas ut i oktober. 

 
 
Föräldramöten 
Lärarna kallar inom kort till föräldramöten. Kallelse med datum och tider för varje klass skickas ut 
separat under veckan. 
 
 
 
Läsårsavgift 
Svenska Sektionens läsårsavgift delas som vanligt upp i två fakturor (september och februari). Den 
första fakturan skickas per post idag och ska betalas senast den 21/9.  
 
 
 
Lycée Internationals kalender 
Ni som inte har hunnit köpa skolans fina väggkalender (tecknad av elever från samtliga sektioner) kan 
fortfarande göra det. Pris 7 euros och försäljning på Svenska Sektionens kontor. Intäkterna går 
oavkortat till välgörande ändamål. 

 
 
Sportaktiviteter 
Elever på högstadiet och gymnasiet kan delta i skolans populära sportaktivititer (”AS”-activités 
sportives) som organiseras av idrottslärarna efter skoltid. Start den 19/9. Anmälan direkt till 
respektive lärare. Se bifogad information. Ett utmärkt sätt att få nya kamrater på skolans övriga 
sektioner och för nya FS-elever att få tala franska. 
 
 

Fotboll 
Om du går i primaire och i klasser däröver är du även välkommen att spela fotboll med Svenska 
Sektionen! 
Anmälan senast 30/9 : https://football-intersections.com/subscription-plan  
Har du frågor? Kontakta Jacob Lönnqvist Jacob.v.lonnqvist@gmail.com / telefon 0616405827. 
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Club International 
Christine Ingemarsson som har varit Sektionens representant i Club International avgår. Vi framför 
ett varmt tack till Christine för hennes fantastiska insats under så många år! Bifogar finner ni en 
sammanfattning av Club Internationals aktiviteter och verksamhetsområden. 
Du som vill ta över stafettpinnen kan anmäla ditt intresse till Linn Lucia (festansvarig i styrelsen) 
linn.luciajyllard@gmail.com 

 
 
APELI 
Ni har väl löst medlemsavgiften till den franska föräldraföreningen APELI? Om inte, kan det göras via 
denna länk: 
https://www.helloasso.com/associations/apeli/adhesions/adhesion-apeli-septembre-2022-aout-
2023-1 
 
 
 
Svensk Lagbok 
Vi efterlyser en lagbok till svenska klassrummet eftersom den vi har håller på att falla sönder. Den 
fysiska boken är viktig även om alla lagtexter finns på nätet. 
 
 
 
Vänligen 
Elisabeth och Eva 
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