
 
 

 
Svenska Sektionens nyhetsbrev 31 januari 2023 

 
 
Protokoll  
Styrelsen bifogar protokollet från Sektionens stämma den 17 november 2022. 
 
 
 
Sektionens jubileumsbok 
Ni har väl köpt Sektionens fina jubileumbok till era barn? Ett minne för livet! 
Boken kostar 10 euros/st och finns på Sektionens kontor.    
Beställ boken per mail till admin@sectionsuedoise.com så kommer vi överens om en tid för 
upphämtning. 
Tipsa gärna gamla familjer ni känner vars barn har varit elever tidigare på Sektionen. 

   

 
 
Sektionens skriftliga och muntliga bacprov  
Viktiga datum för terminale. Information om de franska bac-proven läggs ut på OZE. 

03/04 Bac blanc OIB LL écrit matin 

18/04 Bac blanc OIB HG écrit après-midi 

 Tider för Bac blanc oral kommer senare 

31/05 Examen OIB LL écrit 

01/06 Examen OIB HG écrit 

05/06 Examen OIB LL oral 

09/06 Examen OIB HG oral 

 
Officiella datum för skolårets slut - lycée och collège, skickas ut snarast. 
Primaires sommarlov startar lördagen den 8/7. 
 
 

Stage de mathématiques för elever i T och 1ère 

Vi bifogar ett erbjudande om extra matematikkurs på vinterlovet för elever i terminale och première 
som vill träna inför bacen. 
Nathalie Erard som organiserar kursen, pensionerades i somras efter många år som lärare på Lycée 
International. 

mailto:admin@sectionsuedoise.com


 
 
Inskrivningar nya elever 
Ni som har barn med yngre syskon hemma, kontakta Elisabeth: admin@sectionsuedoise.com för 
inskrivning till nästa läsår. 
Tänk även på att informera era svenska vänner och bekanta runt om i Parisregionen som fortfarande 
inte har sina barn inskrivna på Sektionen.  
 
 
 
Ansökan om heltidsplatser  
Vi påminner om ansökan till heltidsplats för externé-elever i primaire som ska skickas per mail till 
Elisabeth och innehålla : 

 ett motivationsbrev på franska (adresserat till Mme Gagneur –directrice de l’école primaire)  

 för sökande till CE2, CM1 och CM2 ska kopia på de senaste årens LSU bifogas 

 för CE1 ska ”la synthèse des acquis de maternelle” och LSU från CP bifogas  

 besked om fördelade platser ges i mitten av juni. 
 

 

 
Betyg externé-elever 
Betyg (LSU semestre 1 2022-2023) från de franska skolorna (CP-CM2) ska mailas i ett PDF-dokument 
till admin@sectionsuedoise.com så fort ni har fått dem. 
 

 
Faktura 2 läsårsavgift 2022-23 
Som tidigare meddelats, skickas faktura nummer 2 hem till familjerna imorgon 1/2 och ska betalas 
senast den 24 februari.  
 
 
 
Navigo Junior  
Skolan rekommenderar familjer med barn på primaire (CP-CM2) att omående skaffa transportkortet 
”Navigo Junior”.  
Kortet gäller inom hela Ile-de-France och kan användas vid skolutflykter i både de franska och 
svenska klasserna. Och privat! 
Pris endast 24 euros för ett helt år. https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-
tarifs/detail/forfait-imagine-r-junior 
 
 

SYV - Studievägledning 
Sektionens studievägledare Lars Nyström kommer och träffar alla elever i terminale, première och 
2nde. Information ges klassvis och individuella möten kan bokas in av eleverna i T och 1ère på 
skoltid. Ett informationsmöte för föräldrar i T och 1ère organiseras den 14/2 kl 17.30, plats Svenska 
Sektionens klassrum 211 i byggnad Scherer. Inbjudan har skickats ut till berörda familjer. 
 
 
 
Lärarkandidat 
Den 21 mars hälsar vi Edvin Hall välkommen till Sektionen. Edvin som studerar till lärare på 
Stockholms universitet ska bl a skugga Peos lektioner under en månad 
 
 

Vänligen 
Elisabeth och Eva 
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