
 

Hej föräldrar! 
Välkomna till ett nytt läsår! Hoppas att ni har haft en trevlig sommar med många svenska inslag! 
I samband med ordinarie skolstart sätter även kompletteringssvenskan igång!  
 
START 

● CDL: måndagen den 12 september 16.00 - 17.20. Läraren hämtar eleverna utanför nya 
byggnaden på Primary-sidan. 

● LGB: måndagen den 12  september 15.10 - 16.30 i Primary-byggnaden. Vi träffas 
15.00-15.10 vid receptionen och går tillsammans till klassrummet. 

● La Chat Primary: tisdagen den 13 september OBS!15.00 - 16.20 (Primary gäller följande 
elever: Leo, Léa, Amelie, Charlotte, Isak, Carina, Maximilan, Benjamin, Sophia och 
India) 
Lärarna möter upp eleverna vid receptionen 

● La Chat Secondary: tisdagen den 13 september 15.40- 17.00 (Secondary gäller följande 
elever: Lovisa, Max, Elizabeth, Freja och Louise) Läraren möter upp eleverna vid 
receptionen. 

● Meyrin: onsdagen den 14 september 14.00 - 15.20.  
● Nation: torsdagen den 15 september 15.40 - 17.00. Läraren möter upp vid cafeterian. 

 
VIKTIGA DATUM  

● Föräldramöte onsdagen den 12 oktober 19.00 - 20.00 på Svenska Skolan i Meyrin. 
Inbjudan kommer inom kort. 

● Höstlovet startar den 24 oktober. Skolan börjar åter den 31 oktober, CDL har studiedag 
den måndagen. 

● Lucia/julfest kommer att hållas lördagen den 10 december 10.00 - 12.00. Elevernas 
medverkan är viktig så notera datumet redan nu. 

● Jullovet startar den 19 december och vårterminen börjar åter den 9 januari. 
 
ALLMÄN INFORMATION  

● Anmäl frånvaro! Vi individanpassar våra lektioner och därför är det viktigt för oss att veta 
om era barn är frånvarande, även av säkerhetsmässiga skäl behöver vi veta detta.  

● Vi erbjuder utvecklingssamtal om ni är intresserade, hör av er till respektive lärare för att 
boka ett möte via svskolan.9@gmail.com. 

● Kalendarium för hela läsåret kommer att finnas på skolans hemsida inom kort. 
 
 
VI SOM ARBETAR MED KOMPLETTERINGSUNDERVISNINGEN ÄR:  

● Legitimerade lärare med flera års erfarenheter av läraryrket och 
kompletteringsverksamheten - vi heter Anne, Johanna och Lovisa och ser fram emot ett 
spännande och lärorikt läsår tillsammans med er och era barn/ungdomar!  
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Varmt välkomna! 


