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Jag är utbildad civilingenjör och har arbetat med finansiering inom olika områden och som
VD för ett elektronikföretag. Jag arbetar just nu på Handelsbanken i Luxemburg.
Jag blev invald i styrelsen oktober 2013 och vald till ordförande i maj 2014.
Mina barn är mellan 15 och 20 år och genom hela deras skolgång har jag varit engagerad i
föräldraföreningar och styrelser, både i Sverige och utomlands.
Skolan är otroligt viktig och jag tycker att det är jättekul att få vara delaktig i skolans
arbete och utveckling genom styrelsearbetet.

Rose-Marie Andersson

Jag kom i kontakt med Svenska Skolan i Paris första gången 1999-2001. Mina tre barn gick i
mellanstadiet, lågstadiet och förskolan och jag fick upp ögonen för skolans kvalitet både
genom dem och skolans gästvänlighet mot föräldrarna. Andra gången vi flyttade hit, år

2011, gick mitt yngsta barn på gymnasiet. Idag har barnen gått ut skolan men hos mig finns
fortfarande en vilja att hjälpa till med min kunskap och erfarenhet som såväl tidigare
förälder som Personalvetare. För mig är arbetet givande då jag får vara med i utvecklingen
av skolan och ge kommande elever en minst lika bra skolgång som mina barn hade där en
gång i tiden.
I styrelsen bidrar jag med mina yrkeskunskaper inom personalområdet såväl som att jag är
sekreterare i styrelsen. Jag har valt att vara styrelsemedlem för att jag tror att vi alla
tillsammans kan göra skillnad.
Sara Arenius Spång

Vår familj bor i Paris sen två år tillbaka. Oliver 10 år och Noah 8 år går båda på SSP.
Jag har arbetat med inköp, försäljning och marknadsföring inom konfektion och
dagligvaruhandeln i 22 år. Min anställning innan vår flytt till Paris var Kategorichef på hälsa
och skönhet på Ö & Bs huvudkontor.
Min roll i styrelsen är ledamot. Jag sitter med i marknadsföringsgruppen och till hösten
även i strategigruppen. Jag tycker att det är intressant och roligt att sitta med i styrelsen
och att utifrån ett föräldrar - och yrkesmässigt perspektiv samt ett kunna bidra till
utvecklingen av skolan.

Fredrik Vitzthum

Jag kommer från Finland och har svenska som modersmål. Jag har två barn i skolan,
Maximilian 7 och Eva 4. Hemma pratar de svenska och spanska eftersom min fru kommer
från Chile. Jag blev invald i styrelsen i år och kommer att jobba med ekonomifrågor.
Stämningen och undervisningsnivån i svenska skolan i Paris har ett mycket gott rykte. Jag
hoppas att styrelsen kommer att bevara detta men även vidareutveckla skolan.

Hanna Cederskog Danielsson

Jag kom med familjen till Paris i januari och är ny i styrelsen. En av mina uppgifter är att
vara Skolverkets representant. Jag är tjänstledig från Länsstyrelsen i Stockholms län där jag
arbetar med krisberedskap och riskhänsyn i samhälls- och stadsplaneringen.
Jag har tre barn, varav de två äldsta går på skolan - Tyra i 5:an och Anton i 2:an. Liv som är
1,5 år tycker det är toppen att få träffa alla barn på skolgården!
Att vara med i styrelsen tycker jag ger en möjlighet till insyn i skolans viktiga värld. Själv
hoppas jag kunna bidra med mina erfarenheter från engagemang i föreningar,
föräldrakooperativ och yrkesliv.

Maria Frigo

Jag är lärare i franska och även i tyska som jag undervisade i på 90-talet. Jag har även
undervisat i finska som hemspråk. Jag har jobbat på SSP sen 1992 och har undervisat i
franska på samtliga stadier. Jag gillar att jobba med olika åldrar och i år undervisar jag

i franska i 3-6:an, på högstadiet och gymnasiet och är mentor för högstadiet samt på
gymnasiet.
Jag är utbildad i Finland, men har även en Master från Sorbonnes.
Min roll i styrelsen är att representera personalen.

Andreas Jonsson

Jag arbetar sedan två år tillbaka i förskolan här på SSP och trivs fantastiskt bra. Det är
otroligt roligt och inspirerande att jobba i en skola mitt i Paris och att kunna använda sig
av staden och Frankrike i barnens och elevernas lärande.
Min lärarexamen från Göteborgs Universitet sträcker sig från förskolan till mellanstadiet,
men det är i förskolan som jag har valt att jobba sedan 2011.
I styrelsen representerar jag personalen.

Marina Rondeau

Jag har varit rektor på SSP i 4 år och är ansvarig för för- och grundskolan. Före
rektorsskapet arbetade jag med alla åldrar som engelsk- och fransklärare och en del med
administration.
Det roligaste med mitt arbete är mötena med barnen och eleverna, när jag märker att jag
kan stötta lärarna och personalen och att arbeta med skolutveckling.
Det är viktigt att jag som skolledare sitter med i styrelsen för att arbeta med frågor som

marknadsföring, strategi och skolans ekonomi.
Jag ser mig själv som en livsnjutare och jag försöker njuta av allt som Paris har att ge.

Karin Gadelii

Jag är rektor för gymnasiet på Svenska skolan i Paris. Förutom de gymnasister som bor i
Paris med sina familjer, tar vi emot gästelever som bor här i ett läsår. De är integrerade i
den franska skolan St Dominique vilket ställer särskilda krav på mig som pedagogisk ledare
och marknadsförare för gymnasiet.
Jag har en lång bakgrund på SSP; först som mamma till två skolbarn när jag flyttade till
Paris 1997, sedan som lärare i franska, svenska och körsång. Jag kommer ursprungligen
från Uppsala och älskar kulturmöten, pedagogisk verksamhet, barn och ungdomar,
estetiska uttrycksmedel – och efterrätter!

