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Verksamhetsberättelse för 2018 
 

Allmänt 

 
 I oktober 2017 hade svenska skolföreningen 102 familjer som medlemmar. Ett år 

senare var 96 familjer medlemmar. 

 

 Under höstterminen 2018 hade vi 104 barn som deltog i undervisningen. Vi fick 

statsbidrag från svenska skolverket för 62 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 3 barn som har en 

finländsk förälder. 

 

 

 Antal barn Behöriga för statsbidrag 

2009 50 22 (44 %) 

2010 67 22 (33 %) 

2011 64 40 (63 %) 

2012 92 47 (51 %) 

2013 92 59 (64 %) 

2014 95 59 + 6 (68 %) 

2015 96 65 + 7 (75 %) 

2016 106 65 + 7 (68 %) 

2017 105 78+6 (80 %) 

2018 104 62+3 (62%) 

 

 

Vi skulle kunna vara ännu fler. I december hade vi 27 barn på väntelistan. I våra 

nuvarande lokaler ryms emellertid inte fler än nio klasser. 

 

Som framgår av tabellen ovan sjönk andelen bidragsberättigade barn kraftigt. Det 

beror på att många av de äldre barnen slutade. Det får till följd att vi har mindre 

pengar att röra oss med 2019 och troligen kommer att göra en mindre förlust. 

 

Under vårterminen 2018 hade vi en lekgrupp, en förskoleklass och åtta skolklasser, 

lärare och assistenter enligt tabellen nedan: 
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Efter vårterminen slutade Annette Widell efter mer än 10 år som lärare i svenska 

skolan. Slutade gjorde också Petra Reichel, Caroline Jánosi-Lindroos, Maria 

Lindholm, Felix Holmbom och assistenterna Oskar Ribbe och Martina Lindberg.  

 

Under hösten har vi haft en lekgrupp, en förskoleklass och sju skolklasser. Lärare 

och assistenter höstterminen 2018 var som nedan: 

 

 Lärare Assistent 

Lekgrupp Paulinn Melberg Patricia Melberg 

Förskoleklass Linn Nordenström Claire Müller-Netrell 

Klass 1 Eliana Ohlsson Jennie Thomasson 

Klass 2 a Therese Thonfors  

Klass 2 b Anna Müller  

Klass 3 Fanny Widell  

Klass 4 a Maria Müller-Netrell  

Klass 4 b Pernilla Landqvist  

Klass 6 Marcus Lind Cornelia Fries 

 

Nya lärare är Linn Nordenström i förskoleklassen och Eliana Ohlsson i klass 1. Nya 

assistenter har vi också: Claire Müller-Netrell i förskoleklassen, Jennie Thomasson 

i klass 1 och Cornelia Fries i klass 6. Både Claire och Cornelia gick ut nionde klass 

2018. 

 

 Lärare Assistent 

Lekgrupp Paulinn Melberg Patricia Melberg 

Förskoleklass Caroline Jánosi-Lindroos Martina Lindberg 

Oskar Ribbe 

Klass 1 a Pernilla Landqvist  

Klass 1 b Therese Thonfors  

Klass 2 Anna Müller  

Klass 3 a Maria Lindholm / Felix Holmbom  

Klass 3 b Fanny Widell  

Klass 4 Maria Müller-Netrell  

Klass 5 Petra Reichel / Marcus Lind  

Klass 6-9 Annette Widell  
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Styrelse 
 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

 

Tycho Beckman, sekreterare 

Jan Björklund, vice ordförande 

Oscar Ekholm, kassör 

Lisa Friese 

Martina Fries 

Mikael Fries 

Stefan Glimne 

Thorbjörn Hansen 

Karolina Heed 

Susanna Ladda 

Sune Montán, ordförande 

 

Revisorer och valberedning 
På årsmötet valdes Sara Klein och Helena Rosarius till revisorer. Sara Klein valdes 

också till valberedningen tillsammans med Tomas Blomgren. 

 

Nätverkskonferens 
Varje år ordnas nätverkskonferenser för lärare i svenska utlandsskolor. genom 

Svensk Utlandsundervisnings Förenings (SUF) försorg. Svenska skolan i München är 

medlem i SUF. Syftet med konferenserna är erfarenhetsutbyte ooh vidare-

utbildning. 2018 ordnade skolan i Atén konferensen och dit åkte Therese, Pernilla, 

Fanny och Caroline.  
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Händelser / Aktiviteter  
 

Vårterminen 2018 
Första skoltillfället var den 13 januari.  

 

Den 3 februari bjöds på fastlagsbullar på Karolinas intiativ, liksom åren innan. 

Denna fetlördag är nu etablerad som tradition. Föräldrar, lärare och elever lät sig 

väl smaka. 

 

Även föräldracaféet, som startade 2017, är nu fast etablerat. Det serveras fika 

för de föräldrar som vill stanna kvar medan barnen är i skolan. Idén är att det ska 

bli en träffpunkt för föräldrarna och det verkar vara ganska uppskattat. 

 

Sigtuna läroverk informerade om sin verksamhet i föräldracaféet den 21 april. 

 

Den 14 april avhölls årsmöte med 25 deltagare. För mer information, se protokollet 

från mötet. 

 

Loppmarknad 

I vårsolen den 5 maj arrangerade vi även detta år en svensk loppmarknad på 

skolgården. En hel del föräldrar hörsammade inbjudan och svenska barnböcker, 

filmer, spel, kläder m.m. bytte ägare under dagen.  

 

Styrelsehelg 

Den 12-13 maj for styrelsen på internat i Murnau. 

 

Midsommar 

Den 23-25 juni firades midsommar i Oberaudorf. 2016 provade vi att inleda 

firandet redan på fredagen. Det var lyckat och därför gjorde vi likadant detta år. 

Det var det tjugofjärde året midsommar firades hos familjen Schweinsteiger och 

90 personer var med. Tack till alla som hjälpte till att återigen göra midsommar till 

en finfin fest.  

 

Skolavslutning 

Den 30 juni hade vi skolavslutning. Eleverna sjöng, undertecknad pratade och 

Annette Widell och andra lärare och assistenter som slutade avtackades.  
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Höstterminen 2018 
 

Administratör 

Från och med hösten anställdes Anna Ekholm som skoladministratör, med uppgift 

att hålla reda på alla medlemmar, elever och barn på väntelistan. 

 

Skolstart 

Höstterminen startade den 15 september. Fjolårets procedur med incheckning 

användes igen och fungerade väl även i år. 

 

Kick-off 

Den 22 april genomförde styrelse och lärare gemensamt en workshop, som en kick-

off inför det nya läsåret. Resultatet blev ett antal åtgärder för att förbättra 

verksamheten.  
 

 

Jul- och Luciafirandet 

Lucia firades återigen i Pfarramt S:t Philippus den 8 december och det blev som 

vanligt en fin fest. Höjdpunkten var elevernas Luciatåg och den barfota tomten. 

Den välfyllda kakbuffén sörjde för föräldrarnas välbefinnande. Vi var cirka 150 

personer i år. Tack till alla som hjälpte till och särskilt till Mikael Fries och Tycho 

Beckman som organiserade och Therese Thonfors som ledde dansen kring granen.  

 

 

Avgående styrelseledamöter 

 

I styrelsen slutar Karolina Heed, Tycho Beckman och undertecknad efter åtskilliga 

år i styrelsen. Föreningen är säkert mycket tacksam för allt arbete vi lagt ner. 
 

För styrelsen, april 2019 

 

 

Sune Montán, ordförande 
 


