Hej alla medlemmar!
Nu närmar sig våren med stormsteg och det är dags för ett nytt nyhetsbrev från Svenska Skolan, bland annat med
vårterminens aktiviteter.
A. Undervisning och lärare
- Den 21:a mars har barnen påskpyssel och våffeldag i skolan.
För dom som undrar vad våffeldagen är:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jungfru_Marie_bebådelsedag#Svenska_våffeldagen
- För planeringen av undervisningen i höst behöver lärarna veta vilka barn som kommer att fortsätta och vilka som slutar.
Vänligen meddela senast torsdag den 7 maj om ditt/dina barn stannar kvar/slutar till adressen: mailto:medlem@skolan-imuenchen.de
- Föräldrar är varmt välkomna att kontakta lärarna för att få muntlig återkoppling på hur det går för barnen i
svenskundervisningen.
B. Svenska Skolans evenemang
- Den 18:e april är det dags för Svenska Skolans årliga LOPPIS - separat inbjudan följer
- Den 9:e maj är Svenska Skolans årsmöte - separat kallelse kommer att skickas ut.
- Den 27-28 juni firar vi midsommar i Oberaudorf - separat inbjudan följer
- Den 4:e juli är det skolavslutning
- Alla Svenska Skolans evenemang postas även på facebook under evenemang:
https://www.facebook.com/pages/Svenska-Skolan-i-M%C3%BCnchen/316498488395096
Midsommarfirandet och Lucia är en del av svenska skolans uppdrag och är därför skoltillfällen. Svenska skolans bidrag från
svenska staten är baserat på närvaron vid våra skoltillfällen.
C. Nytt från styrelsen
- Våra email kommer inte fram till alla medlemmar. Vi har försökt allt utom trummor och röksignaler.
Om ni inte får email från oss, så kontrollera att vi inte hamnat bland eran skräppost (spam). Det måste mottagaren göra hos
sin e-post leverantör (email-provider), inte avsändaren. T.ex. förklarar Google hur man gör det i Gmail här:
https://support.google.com/mail/answer/9008?hl=sv
Alternativt titta på våran facebook sida
https://www.facebook.com/pages/Svenska-Skolan-i-M%C3%BCnchen/316498488395096
och våran websida
http://www.skolan-i-muenchen.de/1.html
och på grinden vid skoltillfällen.

- Uppehållsrum för föräldrar som väntar på barnen under undervisningen: Tyvärr har vi inte fått tillgång till ytterligare rum i
skolan, det alternativ som finns för väntande föräldrar under vinterhalvåret är ingången och trapphuset i huvudbyggnaden där finns det även stolar och bord på andra våningen.
- Några föräldrar bad om klasslistor för att kunna kontakta sina barns klasskamrater. I Tyskland behöver man tillstånd utav
varje medlem på en sådan lista, därför delade vi ut lappar till barnen. Tyvärr fick vi bara svar utav mindre än hälften utav
barnen, så vi kan inte dela ut klasslistor i år.
D. Tips på externa aktiviteter / evenemang
- Evenemangskalender Deutsch-Schwedische Vereinigung e.V. i München:
http://www.d-s-v-m.de/index.php?id=46&L=0
E. Övrigt
- Delta i SWEA-BUS pilotstudie "Barn utomlands & svenska språket"
Vi (München) har som en av tre städer i världen blivit utvald att delta i enkäten
https://www.surveymonkey.com/s/testbus1
Bakgrund från SWEA: Under SWEAs världsmöte i Bologna 2013 hölls en workshop som visade att föräldrar med svensk
anknytning som bor utomlands ofta tycker att det är svårt att lära sina egna barn svenska. På grund av dessa observationer
bestämde sig SWEAs BUS-projekt för att genomföra en undersökning med namnet ”Barn utomlands & svenska språket”. I
början av februari 2015 skickade SWEA Internationals ordförande Margaret Sikkens Alhqvist ut en officiell inbjudan att delta
i pilotstudien för detta projekt. Potentiella deltagare är medlemmar i SWEA-avdelningar och/eller föräldrar till barn som går i
Svenska skolor i städerna Vancouver, München och Tokyo. Syftet med denna del av studien är att se hur vår enkät fungerar
och om vår information om studien är tydlig.
Enkäten har 37 frågor som täcker sju teman (demografi, familjens sammansättning, allmänt om språk och flerspråkighet,
familjens framtida planer, åsikter och attityder till svenskan, specifikt om barnets/barnens svenska och utbildning i svenska).
I varje familj ber vi minst en förälder att svara på enkäten. I de familjer där båda föräldrarna talar och läser svenska ber vi
båda att svara på enkäten.
Pilotdata kommer att presenteras under hösten 2015. För mer information om studien, v.g. konsultera BUS webbsida
(bus.swea.org). Om du har frågor om enkäten, mejla BUS på bus@swea.org.
Som tack får du delta i ett lotteri med ett presentkort på 500 SEK på bokus.com som pris.
Du hittar som sagt enkäten här:
https://www.surveymonkey.com/s/testbus1
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