
Svenska skolföreningen i München Schwedischer Schulverein in München e.V. 

Sida 1 

Ansökan om medlemskap och undervisning i Svenska Sk olan 

Enbart medlemmar i Svenska Skolföreningen i München e.V. kan anmäla sina barn till skolans 
undervisning. Efterföljande ansökan om medlemskap och anmälan till undervisningen görs innan 
det första läsåret och gäller tills skriftlig  avanmälan sker.  

 

Medlemsavgiften (årsavgift) är 30 € per familj per påbörjat skolår. 

Undervisningsavgiften är från och med skolåret 2014 /15 100 € för det första barnet, 75 € för 
det andra barnet och 50 € för varje följande barn per skolår (höst + vårtermin). 

 

Undervisningen är avsedd för svensktalande barn. Rådgör med en lärare om ni är osäkra på om 
barnets svenskkunskaper är tillräckliga. 

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 . 

 

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 info@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. 

 

Ifyllnad av ansökningsformulär: 

• Kryssa i lämpligt önskemål. Kombinationer av flera alternativ är möjligt. 

• Lämna fullständiga personuppgifter på föräldrar samt barnen. Nationaliteten på föräldrarna är 
en viktig uppgift då statsbidrag för barnet endast utgår då minst en förälder är svensk, 
alternativ finsk medborgare. 

• Vid ändringar fylls enbart de nya uppgifterna in 

• 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. 

 

 



Svenska skolföreningen i München Schwedischer Schulverein in München e.V. 

Sida 2 

Ansökan, anmälan, avanmälan och uppsägning kan 

1. lämnas till sekreteraren Thorbjörn Hansen vid ett skoltillfälle 

2. skickas per post till: Schwedischer Schulverein in München e.V., c/o Thorbjörn Hansen, 
Johanna-Hofer-Weg 4, 81739 München 

3. eller skickas till info@skolan-i-muenchen.de (Einzugsermächtigung måste lämnas i orginalform) 

Lämna inte  ansökan, anmälan, avanmälan eller uppsägning till lärarna. 

 

 

Svenska skolföreningen är en föräldraförening som drivs ideellt. Det förväntas ett aktivt deltagande 
av föräldrar vid diverse tillfällen. Deltagande vid årsmötet är önskvärt. 


