www.skolan-i-muenchen.de
info@skolan-i-muenchen.de

Informationshäfte
tillägnat svenska skolföreningen
i Münchens
elever och föräldrar
Läsåret 2017/18

”Vi vill främja våra elevers kunskaper i det svenska språket
samt kring den svenska kulturen genom ett aktivt deltagande i
en god gemenskap präglad av mångfald, tolerans och glädje”

Välkomna till det nya skolåret!
I detta häfte har vi sammanställt all viktig information för såväl gamla som nya medlemmar.
Skulle det trots allt uppstå frågor av något slag, är Du varmt välkommen att kontakta läraren, klassrepresentanten eller någon i styrelsen med dessa antingen personligen eller via telefon/mail.
Tack på förhand !

Sune Montán
Styrelseordföranden, Svenska Skolföreningen i München
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1

Skolföreningens bakgrund, syfte och mål

Svenska Skolföreningen i München är en föräldraförening som drivs rent ideellt och finansieras genom
bidrag från Svenska Skolverket, Finland-Samfundet, medlems- och kursavgifter.
Skolan grundades 1974 på initiativ av Ines Grothe-Haara, som tidigare hade varit värdinna under OS i
München 1972. År 2000 registrerades föreningen med namnet Schwedischer Schulverein in München e.V. Idag har verksamheten vuxit till att omfatta närmare 100 elever och föreningen är den
största föreningen för kompletterande svenskundervisning i Tyskland, näst-störst i Europa och nummer 6 i världen.
Föreningens syfte är att bedriva undervisning för aktivt svensktalande barn i svenska språket,
svensk samhällskunskap, geografi och kultur. Själva språkundervisningen sker enligt Svenska Skolverkets plan för kompletterande undervisning i svenska.
En viktig del för alla föräldrar och barn på Svenska Skolan i München är att, utöver den rena undervisningen, fira de stora svenska högtiderna Lucia och Midsommar tillsammans. Vårterminen avslutas
alltid med en traditionell skolavslutning. Därutöver organiseras även olika aktiviteter som t.ex.
semmeldagen, påskpyssel, loppmarknad m.m.
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Anmälan och avanmälan

2.1 Anmälan
Barn kan börja på Svenska Skolan i början på höstterminen (i september) om de är minst 4 år gamla
den 30.9 (det motsvarar regeln för 1a klass i tyska skolor) och blöjfria. Vid mån av plats är det även
möjligt att börja mitt under ett löpande skolår.
En grundförutsättning för en undervisningsplats på Svenska Skolan är – förutom att man är medlem i
Skolföreningen – att svenskan är ett levande språk i familjen och att barnet talar svenska aktivt.
Vi kan tyvärr inte garantera att alla medlemmars barn får plats i klasserna. Om och när de får en plats
beror på många faktorer: svenskkunskaper, syskonbarn som redan är i skolan, klassernas storlek, hur
många lärare vi har, barnens ålder och väntetiden sedan föräldrarna anmälde barnet.
Hur många nya barn vi kan ta in vet vi ungefär till sommaren.
ANMÄLNINGSBLANKETT och information om vart den skall skickas finns på hemsidan
www.skolan-i-muenchen.de under medlemskap/anmälningsblanketten.
Utöver anmälningsblanketten måste vi veta om ni är införstådda med publicering av foton utav er och
era barn på våran internet-sida, i våran Facebook-grupp och eventuellt i skoltidningen, och om ni vill
att vi delar ut era telefonnummer och mejladress till andra föräldrar i samma klass. Enligt tysk lag
måste vi samla in det på papper med eran underskrift.

2.2 Fortsättning / Avanmälan
Under våren erhåller alla medlemmar en förfrågan beträffande om barnen skall fortsätta i Svenska
Skolan det kommande skolåret. Om Svenska Skolföreningen inte har fått något svar stryks barnet från
listan. Medlemsavgiften löper på till dess att avanmälan kommit in.
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Skulle det visa sig att barnet trots allt vill fortsätta, hamnar det bakom alla dittills redan anmälda barn
på anmälningslistan.
AVANMÄLNINGSBLANKETT och information om vart den skall skickas finns på hemsidan
www.skolan-i-muenchen.de under medlemskap/anmälningsblanketten.
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Avgifter

För en undervisningsplats på Svenska Skolan i München förutsätts ett medlemskap i Svenska Skolföreningen („Schwedischer Schulverein in München e.V.“).
1. Medlemsavgift: 30 € per familj och påbörjat kalenderår
2. Undervisningsavgifter 2015/2016 per barn och skolår (höst- + vårtermin)
första barnet:

100 €

andra barnet:

75 €

tredje och följande barn:

50 €

Undervisningsavgifterna för skolåret dras – om inte annat avtalats – in per automatisk debitering
(„Einzugsverfahren“) i december. Medlemsavgiften för kalenderåret dras in under vårterminen.
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Undervisningsgrupper och pedagoger

Barn kan börja i lekgruppen till höstterminen i september om de är minst 4 år gamla och blöjfria.
Förskolan är för barn som börjar i tyska skolan nästa skolår.
I Bayern börjar barn i första klass om de är 6 år den 30 september, men man kan ansöka om att börja
tidigare eller senare.
Skolbarn är i allmänhet i samma klass i Svenska Skolan som i tyska skolan, men kan flytta upp eller
ner en klass om lärarna är införstådda.

4.1 Undervisande pedagoger läsåret 2016/17
Lekgrupp

Paulinn

Melberg

paulinn@live.se

Förskola

Caroline

Lindroos

lindroos.caroline@gmail.com

089 856 792 74

016 362 808 71

Klass 1a

Pernilla

Landqvist

pernilla@landqvist.se

081 319 21 85

016 230 143 37

Klass 1b

Therese

Thonfors

theresethonfors@hotmail.com

017 627 672 569

Klass 2

Anna

Müller

anna.michaelmueller@gmail.com 089 203 522 33

017 967 056 40

Klass 3a

Maria

Lindholm

m.lindholm@gmx.de

017 385 876 22

Klass 3b

Fanny

Widell

fanny.widell@web.de

017 781 752 62

Klass 4

Maria

Müller-Netrell maria_netrell@hotmail.com

082 131 967 58

017 632 507 659

Petra

Reichel

p.n.reichel@gmail.com

082 518 920 80

015 150 350 260

Marcus

Lind

marcuslindexpress@hotmail.com

084 419 088 017

+46 705 556 567

Annette

Widell

annette.widell@web.de

081 219 886 08

017 138 858 34

Klass 5
Klass 6-9

017 665 009 034
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Klassrepresentanter

Varje undervisningsgrupp har en klassrepresentant, som samtidigt är medlem i styrelsen. Klassrepresentanten är språkrör mellan lärare, föräldrar och styrelse.

5.1 Klassrepresentanter läsåret 2017/18
Lekgrupp

Charlotte

Anehill

charlotteanehill@hotmail.com

016 380 628 78

089 307 479 27

Förskola

Lisa

Friese

lisa.friese@gmx.net

015 256 394 028

090 999 208 150

Klass 1a

Jan

Björklund

jan.bjoerklund@man.eu

015 157 220 513

Klass 1b

Magnus

Edholm

magnus.edholm@gmail.com

016 071 801 64

Klass 2

Susanna

Ladda

contact@susannaladda.com

017 138 896 88

Klass 3a

Anna Karin Hillström

annakarin.hillstroem
@gmail.com

0160 99 47 82 29

Klass 3b

Stefan

Glimne

stefan.glimne@bmw.de

017 096 559 32

089 260 260 88

Klass 4

Tycho

Beckman

tycho_beckman@hotmail.com

016 294 786 12

089 239 971 19

Klass 5

Thorbjörn

Hansen

thorbjoern.hansen@gmx.de

015 237 726 295

089 679 208 32

Klass 6-9

Martina

Fries

mrsfries@hotmail.com

016 323 783 00

089 523 008 23
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089 388 872 42

Undervisningsort och skoltillfällen

Skola: OBERMENZINGER GYMNASIUM (hus 3 och 5)
Freseniusstraße 47-49, 81247 München
Tid:

10:00-13:00 (om inte annat anges)

UNDERVISNING HÖSTTERMINEN 2017
• Skolstart 16 sept. 2017 - 09:30 - 13:00
• Undervisning 23 sept. 2017 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 07 okt. 2017 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 14 okt. 2017 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 11 nov. 2017 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 18 nov. 2017 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 02 dec. 2017 - 10:00 - 13:00
• Luciafirande 09 dec. 2017 – 14.30 - 18:30
Luciafesten är ett skoltillfälle.
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UNDERVISNING VÅRTERMINEN 2018
• Undervisning 13 jan. 2018 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 27 jan. 2018 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 03 feb. 2018 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 24 feb. 2018 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 03 mars 2018 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 17 mars 2018 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 14 apr. 2018 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 21 apr. 2018 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 05 maj 2018 - 10:00 - 13:00
• Undervisning 09 juni 2018 - 10:00 - 13:00
• Midsommarfirande 22-24 juni 2018
• Skolavslutning 30 juni 2018- 10:00 - 14:00

7

Ordningsregler

• Passa tiderna: För att kunna starta undervisningen i tid skall barnen/eleverna vara på plats 5 minuter innan undervisningen börjar klockan 10:00.
• Lämna/hämta barnen i lek- och förskolegruppen: Föräldrarna till barnen i lek- och förskolegrupperna måste lämna/hämta direkt vid klassrummet 5 minuter före undervisningen börjar/slutar.
• Att ha med sig: Alla barn skall ha med sig mat och dryck, pennskrin, ett block med papper, ett
skrivblock, sax, klister och gärna inneskor. I lek- och förskolegrupperna dessutom oömma kläder så att de kan leka utomhus under pausen.
• Efter undervisningen: När undervisningen är slut hjälper föräldrarna till att ställa i ordning och
städa klassrummet. Detta gäller självklart även för uppehållsrummen i hus 5 (se nedan), för de
föräldrar som vistats där.
• Frånvaro: Om barnen är förhindrade att komma vid sjukdom, semester eller annan frånvaro, ber vi
er att alltid meddela respektive lärare tidigast möjligt.
• Inskolning i lekgruppen: Föräldrarna är välkomna att vara med vid de två första tillfällena, därefter ber vi er att lämna/hämta som vanligt.
• Skolgården: Barnen får inte uppehålla sig på området bakom hus 3.
Uppehållsrum för föräldrarna: På första och andra våningen i hus 5 (till höger när man kommer in
på skolgården) finns det stolar och bord tillgängliga för föräldrarna under pågående undervisning.
En alternativ möjlighet: Restaurangen Zum grünen Baum som ligger direkt på andra sidan SBahnhof Obermenzing (där Verdistraße möter Frauendorfer Straße) erbjuder fika och små rätter under
förmiddagen och en stor meny fr.o.m. kl. 11:30. Man är tillbaka på skolan på 10 minuter.
Zum grünen Baum
Verdistraße 47
Tel: (089) 810 893 14
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Föräldrarnas roll

En levande skola förutsätter engagerade och intresserade föräldrar!
I Svenska Skolan i München är föräldrasamverkan viktig. Allas åsikter är värdefulla och ska tas tillvara på. Med en öppen dialog och stort engagemang vill vi skapa en skola där både barnen och deras
familjer ska känna sig trygga och välkomna.

8.1 Alla kan hjälpa till med något
Alla föräldrar välkomnas uttryckligen att bidra med såväl mindre som större uppgifter – alltifrån att
ställa i ordning klassrummet efter undervisningen, till att baka en kaka till skolavslutningen, hjälpa till
på loppmarknaden eller att aktivt delta i styrelsearbetet.
Skolföreningens verksamhet är starkt beroende av att det finns många hjälpande händer men framförallt är det även ett utmärkt sätt – särskilt för nya medlemmar – att snabbt bli involverad i skolan och
att lära känna andra föräldrar och barn.
Svenska Skolan har en särskild ”hjälpa till lista” med alla som då och då kan tänka sig att hjälpa till
med diverse mindre uppgifter. Om Du är intresserad, ser vi fram emot ett kort meddelande till
webmaster@skolan-i-muenchen.de.

8.2 Deltagande vid årsmötet
Något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat är att alla medlemmar – oavsett om de aktivt vill engagera sig i styrelsearbetet eller inte – deltar vid årsmötet, se avsnitt 9.3 på sida 10.

8.3 Informationskanaler
För att hålla alla föräldrar informerade om vad som händer och sker på skolan finns den viktigaste
informationen:
• På vår hemsida
www.skolan-i-muenchen.de
• I vår Facebook grupp
De som vill kan anmäla sig till vår Facebook grupp, där kan alla medlemmar i gruppen vara med
och diskutera:
www.facebook.com/groups/614284422042272
Man måste inte vara medlem i föreningen för att bli medlem i gruppen.
Kom ihåg att man inte får publicera bilder på personer utan tillåtelse!
• I Svenska Skolans nyhetsbrev som vi skickar per mejl till alla medlemmar.
Trots alla våra försök kommer nyhetsbrev och andra mejl inte fram till alla medlemmar. Kontrollera
att mejl inte fastnar i ert spam-filter, och titta på hemsidan eller Facebook-sidan Utöver lite „trevlig“
läsning innehåller nyhetsbrevet en del viktig information som berör undervisningen, kommande fester, evenemang etc. Vi ber därför alla att ta sig några minuter tid för att läsa genom all information.
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8.4 Kommunikation
Har du frågor, förbättringsförslag, en bra idé? Tveka i så fall inte att ta direkt kontakt med en lärare,
klassrepresentant eller någon i styrelsen!
Självklart går det även bra att skicka ett mejl till info@skolan-i-muenchen.de.
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Föreningens styrelse

Föreningen har en styrelse som väljs på årsmötet.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och skall enligt stadgarna bestå av en ordförande, en
vice ordförande, en sekreterare, en kassör och minst två övriga ledamöter.
Mejladress till styrelsen är info@skolan-i-muenchen.de.

9.1 Styrelsens medlemmar
Styrelsens medlemmar sedan april 2017:
• Ordförande:

Sune Montán

• Vice ordförande 1:

Henrik von Kunhardt

• Vice ordförande 2:

Mikael Fries

• Kassör:

Martin Mitzscherling

• Sekreterare:

Tycho Beckman

• Övriga ledamöter:
• Karolina Heed
• Magnus Edholm
• Martina Fries
• Stefan Glimne
• Susanna Ladda
• Thorbjörn Hansen
• Ej ännu inte invalda men aktiva i styrelsearbetet
• Lisa Friese, Charlotte Anehill, Jan Björklund
Valberedning
• Eva Edholm
• Malin Illner

9.2 Styrelsens uppgifter
I styrelsens uppgifter ingår bland annat att förbereda och anordna årsmöte och att ansvara för föreningens ekonomi. Styrelsen äger också rätt att besluta vem som får bli medlem i föreningen och vilka
barn som skall beredas undervisning. Föreningen är arbetsgivare för lärare och assistenter.
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Därutöver tar styrelsens medlemmar hand om allt praktiskt arbete beträffande såväl den löpande
verksamheten på skolan som organisationen av olika fester, utflykter och övriga aktiviteter.

9.3 Årsmötet
På årsmötet redovisar styrelsen för det gångna året såväl som planeringen för det nya året. Alla medlemmar kan lämna in motioner till årsmötet. Det finns också tid för diskussion och frågor utanför dagordningen om sådant som rör föreningens verksamhet.
Inbjudan skickas ut i god tid per mejl.
Under årsmötet lägger styrelsen fram sin verksamhetsberättelse och sitt årsbokslut och revisorerna
avger sin revisionsberättelse. Med detta underlag beslutar årsmötet om den avgående styrelsen ska
beviljas ansvarsfrihet.
Därefter väljs ny styrelse och nya revisorer. Förslag till ny styrelse och nya revisorer ges av valberedningen, som också väljs av årsmötet.
Vid årsmötet beslutas även om avgifterna för medlemskap och undervisning.

9.4 Ekonomi
Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget. Föreningens inkomster kommer från Svenska
Skolverket och från medlems- och undervisningsavgifterna. För att få statsbidrag från svenska staten
måste vi bedriva undervisningen i enlighet med skolverkets riktlinjer för kompletterande undervisning i
svenska. Vi får bidrag för de barn som är sex år eller äldre och har minst en vårdnadshavare1 som är
svensk medborgare. Föreningens största utgiftspost är löner till lärare och assistenter.

9.5 Vill du vara med i styrelsen?
Vi vill uppmuntra alla intresserade att delta i styrelsearbetet.
• Styrelsemötena äger alltid rum under undervisningstid
• Uppgifterna varierar från små uppgifter till större projekt. Alla kan hjälpa till!
Om du vill veta mer, är du välkommen att höra av dig till info@skolan-i-muenchen.de!
Det är dessutom alltid möjligt att spontant sitta med vid styrelsemötena (matsalen i hus 3).

Vårdnadshavare är i allmänhet föräldrarna, men ogifta fäder blir inte automatiskt vårdnadshavare, de
måste ansöka om det.
1
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