
 
 
 

 
  
 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 14 mars 2023 

 
 
Karneval 
Tisdagen den 7 mars var det dags för den traditionella karnevalen på Lycée International. 
Kostymerna inspirerades av temat yrken på secondaire och sagor på primaire. 

  
 
 
 
Besök på gymnasiet 
Den 8 mars gästade Forskaren Ingvild Folkvord den svenska och den norska sektionen och talade om 
hur terrorangrepp förändrar språk och samhälle. 1ère har arbetat med Utøya och effekterna efter 
det terrorangrepp som drabbade Norge. Det blev mycket intressanta samtal med våra 
gymnasieelever. 
 

 
 
 
Skolslut 
Vi väntar fortfarande på ett officellt besked från ledningen om secondaires skolslut. 
 
Terminales sista undervisningsdag blir troligen den 26 maj medan vi flaggar för att behålla eleverna i 
collège, 2nde och 1ère till den 15 juni. 
3ème stannar till slutet av juni eftersom de har brevet-examinationer.  

Primaires sista skoldag blir den 7 juli. 



 
 
Informationsmöten för föräldrar i 3ème och 2nde 
Den franska ledningen organiserar ett informationsmöte inför seconde för alla föräldrar i 3ème, 
lördagen den 25 mars kl 9.30-11. 
Mötet hålls på distans och en länk med inbjudan har skickats ut via OZE till berörda.  
 
Eva och Sektionen kallar sedan alla föräldrar i 3ème och 2nde måndagen den 3 april, kl 17.30 i sal 211 
i Scherer-byggnaden för att informera om BFI-reformen och Sektionens ämnen. Obligatorisk anmälan 
snarast till admin@sectionsuedoise.com 
 
 
 
Utflykter 
Under juni månad planerar vi utflykt eller någon form av klassaktivitet för alla klasser utom 1ère (som 
redan varit på utflykt till Paris) och Tale som har bac-examinationer. Vi återkommer med detaljerad 
planering ev. tillsammans med klassföräldrarna men redan nu har vi preliminära datum klara: 
 

 Tisdag 13 juni - 4ème – 2nd 

 Onsdag 14 juni - 5ème + 6ème   

 Tisdag 20 juni - CM1 + CE2 + CE1  

 Torsdag 22 juni - CM2  

 Onsdag 28 juni – CP  
 

 
Conseils des classes  
Betygskonferenser för collège och 2ndes andra termin startade den 6 mars och avslutas tisdagen den 
21 mars. 

 

Nästa läsår 
Familjer som planerar att flytta inför nästa läsår ombeds meddela Sektionen snarast per mail till 
admin@sectionsuedoise.com 
 
 

Inbjudan Cocktail Scandinave 
Vi vill påminna om anmälan senast den 6 april till vår Skandinaviska Cocktail 
https://my.weezevent.com/cocktail-fleuri-scandinave 
Cocktailen äger rum i Atrium på Lycée International torsdagen den 13 april kl 17.30-21.00 

 
 
 

mailto:admin@sectionsuedoise.com
mailto:admin@sectionsuedoise.com
https://my.weezevent.com/cocktail-fleuri-scandinave


 
Biljetten ska laddas ner och visas upp i digital form i la loge (skolans huvudentré). Inbjudan gäller 
endast de skandinaviska sektionernas medlemmar; föräldrar (barnen stannar hemma), skolans lärare 
och personal samt utvalda skandinaviska gäster. 
 

 
Vänligen 
Elisabeth och Eva 
 
 
 


