Svenska Skolföreningen i München e.V. /
Schwedischer Schulverein in München e.V.
Ansökan om medlemskap och undervisning i Svenska Skolan
Jag / vi önskar (kryssa):
( ) ansökan om nytt medlemskap

( ) anmäla barn till undervisning

( ) ändra kontouppgifter

( ) jag vill inte bli medlem förrän mitt barn kan börja i skolan (väntelista)
Meddela uppsägning, anmälning av syskonbarn, avanmälan och ändring av kontaktuppgifter per mejl till
medlem@skolan-i-muenchen.de.
Vårdnadshavares (mors)
efternamn, förnamn,
medborgarskap, personnr
Vårdnadshavares (fars)
efternamn, förnamn,
medborgarskap, personnr
Postadress

Telefon,
mors mobilnummer
fars mobilnummer
Email adresser

Talar ni svenska hemma

Förnamn

Mellannamn

Efternamn

Födelsedatum

Person- / samordningsnr

1:a barnet
2:a barnet
3:e barnet
4:e barnet
Datum

Underskrift
Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den Schwedischen Schulverein in München e.V. vom unten genannten Konto bis auf
Widerruf, jährlich den Mitgliedsbeitrag sowie die Unterrichtsgebühr in der jeweils geltenden Höhe mittels
Lastschriftverfahren einzuziehen.
Kontoinhaber
IBAN

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bank

BIC

Ort

Datum

Unterschrift

____ ____ ___

Svenska Skolföreningen i München e.V. /
Schwedischer Schulverein in München e.V.
Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten (einschließlich Fotos)
Sehr geehrte Mitglieder und Erziehungsberechtigte,
Wir beabsichtigen, im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte
und Fotos (auch z.B. Mittsommer-, Lucia-Feier) zu veröffentlichen sowie Adressdaten den anderen Familien
in einer Klasse zur Verfügung stellen. Hierzu möchten wir Eure Einwilligung einholen.
(der Vorstand / Styrelsen)
______________________________________

________________________________________

Name, Vorname von Mitglied/Erziehungsberechtige/-r

Name, Vorname von Mitglied/Erziehungsberechtige/-r

______________________________________

________________________________________

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers

______________________________________

________________________________________

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten,
einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person, in folgenden Medien ein:
Ja

Nein

Adresse, Telefonnummer, E-Mail in Kontaktlisten für die Eltern der jeweiligen Klasse

Ja

Nein

Facebook-Gruppe der Schule (geschlossene Gruppe, nur für Mitglieder der Gruppe
sichtbar und suchbar)

Ja

Nein

Internetseite der Schule (http://www.skolan-i-muenchen.de/)

Ja

Nein

Schulzeitung (die von den Klassen gemeinsam erarbeitet werden soll)

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht
umfasst. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei dem Vorstand, mit Wirkung für die Zukunft, widerrufen
werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird
die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie als zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus Nichterteilung oder Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

_______________

___________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten (Name/n in Druckschrift siehe oben)

Förklaring
Om ni har anmält er per mejl till medlem@skolan-i-muenchen.de så överlämna denna skriftliga ansökan
första skoltillfället. (Vi behöver underskriften, ni behöver inte upprepa de uppgifter ni redan har skickat.) Vi
behöver även "Einzugsermächtigung" och "Einwilligungserklärung Veröffentlichung"
Medlemsavgiften (årsavgift) är 30 € per familj per påbörjat skolår.
Undervisningsavgiften är 100 € för det första barnet, 75 € för det andra barnet och 50 € för varje följande
barn per skolår (höst + vårtermin).
Nya elever ges möjligheten att prova på undervisningen vid de tre första skoltillfällena. Anmälan måste
dock ske i förväg, men det uppstår inga kostnader om ni ångrar och avanmäler er skriftligt senast veckan
efter terminens tredje skoltillfälle.
Undervisningen är avsedd för svensktalande barn. Rådgör med en lärare om ni är osäkra på om barnets
svenskkunskaper är tillräckliga.

Barn kan börja i lekgruppen till höstterminen i september om de är minst 4 år gamla och blöjfria.
Vi har i regel en väntelista för barn i åldern 4-5 år. Planeringen sker i juli. Om ni inte hört ifrån oss i slutet av
juli, så var vänliga att kontakta oss på medlem@skolan-i-muenchen.de.
Om anmälda barn inte dyker upp vid senast det andra skoltillfället utan att kontakta oss så räknas det som
en avanmälning och platsen går vidare till nästa barn på väntelistan.
Har ett barn allvarliga allergier, sjukdomar eller liknande kontakta styrelsen och meddela det till lärare,
assistenter och vikarier
Svenska skolföreningen är en föräldraförening som drivs ideellt. Det förväntas ett aktivt deltagande av
föräldrar vid diverse tillfällen. Deltagande vid årsmötet är önskvärt.

Ifyllnad av ansökningsformulär:
• Lämna fullständiga personuppgifter på föräldrar samt barnen. Nationaliteten och personnumret är en
viktig uppgift då statsbidrag för barnet endast utgår då minst en förälder är svensk, alternativ finländsk
medborgare.
• Huvuddelen av kommunikation inom föreningen sker via email, så det är viktigt att ni anger en aktuell
fungerande email adress.
• Var vänliga fyll i "Einzugsermächtigung“, så drar vi in pengarna direkt från kontot (endast tyska konton).
Kostnader som uppstår p.g.a. icke meddelade kontoändringar o dyl., står du själv för. Vid felbokning var
vänlig kontakta kassor@skolan-i-muenchen.de, en annullerad bokning är dyr för föreningen.
• Alternativt gireras avgifterna till:
Schwedischer Schulverein München e.V.
HypoVereinsbank München, BIC HYVE DEMM XXX, IBAN DE44 7002 0270 0042 1861 04
- för barn som börjar reguljärt vid höstterminens början senast den 31 oktober
- för barn som börjar till vårterminen senast 28 februari
- i alla andra fall senast veckan efter 3:e skoltillfället
En förseningsavgift på 20 € tillkommer om avgifterna inte gireras i tid.
För att minska det administrativa jobbet föredrar vi om ni lämnar in en Einzugsermächtigung.

Ansökan, anmälan, avanmälan och uppsägning kan
1. lämnas till en lärare eller styrelsemedlem vid ett skoltillfälle
2. skickas per post till: Schwedischer Schulverein in München e.V., c/o Thorbjörn Hansen, Johanna-HoferWeg 4, 81739 München
3. eller skickas till medlem@skolan-i-muenchen.de (Einzugsermächtigung måste lämnas i originalform)

