Svenska skolföreningen i München
- Schwedischer Schulverein in München e.V. Vorsitzender: Sune Montán

Telefon: 0157 - 84959222

_____________________________________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse för 2016
Allmänt
I oktober 2015 hade svenska skolföreningen 87 familjer som medlemmar. Ett år
senare var 101 familjer medlemmar.
Under höstterminen 2016 hade vi 106 barn som deltog i undervisningen. Vi fick
statsbidrag från svenska skolverket för 65 av dem. Statsbidrag utgår för barn som
är skolpliktiga enligt svenska skolsystemet om de har minst en förälder som är
svensk medborgare. Vi fick också bidrag från Finland för de 7 barn som har en
finländsk förälder.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Antal barn
36
48
50
67
64
92
92
95
96
106

Behöriga för statsbidrag
23
22
22
22
40
47
59
59 + 6
65 + 7
65 + 7

Enligt skolverkets statistik var vi den största skolan i Tyskland för kompletterande
undervisning i svenska och den näst största i Europa, efter Zürich.
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Under vårterminen 2016 hade vi följande lekgrupper, skolklasser och lärare:

Lekgrupp
Förskoleklass
Klass 1 a
Klass 1 b
Klass 2
Klass 3 a
Klass 3 b
Klass 4+5
Klass 6

Lärare
Caroline Jánosi-Lindroos
Fanny Widell
Anna Müller
Sara Forster
Pernilla Landqvist
Maria Lindholm
Carola Tiitinen
Maria Müller-Netrell
Annette Widell

Assistent
Johanna Reece
Jenny Balkerud

Vi hade också kontrakt med Emma Ekelund, Linn Nordenström, Johanna Pettersson,
Sandy Chau, Susanna Eriksson och Zahra Tiitinen som vikarier.
Efter vårterminen slutade Sara Forster och Johanna Reece. Som ny lärare
städslades Therese Thonfors och som nya assistenter Jonathan Wennström, Topias
Karlsson och Philippe Iversen.
Under höstterminen 2016 ändrades fördelningen enligt nedan:

Lekgrupp
Förskoleklass 1
Förskoleklass 2
Klass 1
Klass 2 a
Klass 2 b
Klass 3
Klass 4
Klass 5-8

Lärare
Caroline Jánosi-Lindroos
Pernilla Landqvist
Therese Thonfors
Fanny Widell
Maria Müller-Netrell
Anna Müller
Maria Lindholm
Carol Tiitinen
Annette Widell
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Assistent
Jenny Balkerud
Jonathan Wennström

Topias Karlsson
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Läsåret 2015/2016 arbetade eleverna med att göra en svensk skoltidning, som
trycktes och såldes till föräldrarna på skolavslutningen. Under nuvarande läsår är
temat ”Vi läser till Sverige”. Varje sida som eleverna läser räknas som 50 meter.
Målet är att eleverna tillsammans ska komma långt norrut i Sverige till
vårterminens slut.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Tycho Beckman, sekreterare
Magnus Edholm
Martina Fries
Mikael Fries, vice ordförande 2015/2106
Stefan Glimne
Thorbjörn Hansen, sekreterare 2015/2016
Karolina Heed
Helena Johansson
Sara Klein
Annika Krummacher
Henrik von Kunhardt, vice ordförande
Susanna Ladda
Maria Lindholm, lärarnas representant
Martin Mitzscherling, kassör
Sune Montán, ordförande
Anna-Karin Hillström har deltagit på styrelsemötena sedan september 2016 och
varit delaktig i styrelsens arbete.

Ny lokal
Antalet elever växer stadigt i föreningen. I våra nuvarande lokaler har vi utrymme
för nio klasser, vilket är på gränsen för det antal elever vi har just nu och hindrar
en vidare expansion. Styrelsen letar därför sedan förra året efter nya lokaler.
Hittills har detta varit utan framgång eftersom privata alternativ är alltför dyra
och vi inte fått något gensvar från Stadt München vad gäller kommunala skolor.
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Styrelsen är fortsatt aktiv i ärendet. Saken diskuterades under årsmötet 2016 och
det beslutades att en eventuell flytt ska beslutas av ett medlemsmöte.

Skolavslutning i kyrkan
Under våren diskuterades ett förslag om att ha skolavslutning i kyrkan med svenska
församlingens präst. Förslaget väckte starka känslor både för och emot. Styrelsen
har inte kunnat enas och har därför beslutat att inte ändra vår nuvarande tradition
under 2017.

Nätverkskonferens
Föreningen fick uppdraget att anordna nätverkskonferens 2017. En kommitté
bestående av Carola Tiitinen, Maria Lindholm, Fanny Widell, Martin Mitzscherling
och Sune Montán påbörjade förberedelserna under hösten. Bl. a. bestämdes datum,
20-22 oktober, och hotell och konferenslokal bokades. Kommande steg är att boka
föreläsare och bestämma programmet i detalj. I det vidare arbetet kommer
styrelsen att ta en stor del.

Händelser / Aktiviteter
Vårterminen 2016
Första skoldagen var den 16 januari. Då inledde styrelsen föräldrafikat, som nu har
blivit en tradition. Vid varje skoltillfälle bjuds kaffe med tilltugg i hus 5 för hugade
föräldrar. Sen höstterminens början kan man också sälja eller byta böcker.
Den 30 januari bjöds på fettisdagsbullar på Karolinas intiativ. Eftersom det skedde
på en lördag fick tilldragelsen namnet fetlördag. Föräldrar, lärare och elever lät sig
väl smaka.
Årsmöte
Årsmöte hölls den 9 april i skolans matbespisning. Totalt 22 medlemmar närvarade.
Ytterligare sex personer hade skickat företrädare med fullmakt. Se protokollet
från mötet för mer information.
Loppmarknad
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I vårsolen den 23 april arrangerade vi även detta år en svensk loppmarknad på
skolgården. En hel del föräldrar hörsammade inbjudan och svenska barnböcker,
filmer och spel bytte ägare under dagen. Alla barn och vuxna kunde njuta av
hembakat fikabröd och varm korv.
Nätverkskonferens i Zürich
Skolan i Zürich, som är den enda i Europa som är större än vi, ordnade årets
nätverkskonferens den 15-17 april. Från vår förening deltog Carola Tiitinen, Maria
Lindholm, Fanny Widell, Martin Mitzscherling och Sune Montán. Nätverkskonferenser ordnas genom Svensk Utlandsundervisnings Förenings (SUF) försorg.
Svenska skolan i München är medlem i SUF. Syftet med konferenserna är
erfarenhetsutbyte ooh vidareutbildning. Vår förening anmälde intresse att ordna
konferensen 2017.
Midsommar
Den 24-26 juni firades midsommar i Oberaudorf under Magnus Edholms ledning. I
år var det inte riktigt som vanligt. Firandet inleddes firandet nämligen redan på
fredag kväll. Det var det tjugotredje året midsommar firades hos familjen
Schweinsteiger och hela 95 personer deltog. Tack till alla som hjälpte till att
återigen göra midsommar till en fin fest.

Skolavslutning
Den 2 juli hade vi skolavslutning. Eleverna sjöng, undertecknad pratade och
föräldrarna applåderade. Efteråt såldes skoltidningen ”Lilla Sverige”, som eleverna
arbetat med under året. Tidningen innehåller bl.a. intervjuer med 2015 års
Eurovisionsschlagerfestivalsvinnare Måns Zelmerlöv och med Pettson och Findus
skapare Sven Nordqvist. En nyhet för i år är att de intyg eleverna får är utformade
så att de ska kunna lämnas till den vanliga tyska skolan och eleverna kunna få
inskrivet i sitt vanliga betyg att de deltagit i kompletterande undervisning i
svenska.
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Höstterminen 2016
Skolstart
Höstterminen startade den 24 september med upprop på skolgården. För föräldrna
bjöds fika och ett informationsmöte i gymnastiksalen. Efteråt gick lärare, elever
och föräldrar gemensamt till Grüner Baum.

Jul- och Luciafirandet
Lucia firades återigen i Pfarramt S:t Philippus den 10 december. Det var en fin
fest. Höjdpunkten var som vanligt elevernas Luciatåg och den barfota tomten. Den
välfyllda kakbuffén sörjde för föräldrarnas välbefinnande. Många ville delta, i år
var vi 178 personer. Tack till alla som hjälpte till och särskilt till Magnus Edholm
som organiserade och Caroline Lindroos som ledde dansen kring granen.
Avgående styrelseledamöter
I styrelsen slutar Helena Johansson och Annika Krummacher. Vi tackar för era
insatser och allt arbete ni lagt ner för föreningen.
För styrelsen, mars 2017

Sune Montán, ordförande
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