
 

 

Hej alla medlemmar! 

Midsommar är här och nästa helg firar vi med Svenska Skolan i Overaudorf, sista anmälningsdag är 

imorgon lördag 20:e juni!  

Nu är det dags för ett nytt nyhetsbrev från Svenska Skolan, bland annat med höstterminens datum. 

A. Undervisning och lärare 

- Höstterminens skoltillfällen är nu planerade, de kommer att vara 19 och 26 september, 10 och 

24 oktober, 14 och 28 november samt 12 december (Lucia) 

- VIKTIGT: Fr.o.m. höstterminen 2015 måste alla föräldrar till barn i lekgrupperna, förskoleklasserna 

och 1:a klasserna hämta sina barn i klassrummen när undervisningen är slut, barnen får inte lämna 

klassrummen själva.   

- Hjälp oss att hitta en ny lärare: Det finns en ledig lärartjänst fr.o.m höstterminen och vi har 

fortfarande inte hittat en ersättare. Tjänsten innefattar 18 undervisningstillfällen (lördagar) per år och 

förtjänsten är god. Vet du någon som är interesserad? 

B. Svenska Skolans evenemang 

- Nästa helg den 27 juni firar vi midsommar i Oberaudorf - sista anmälningsdag imorgon 20:e 

juni! Anmäl med hu många vuxna/barn ni kommer med till midsommar@skolan-i-muenchen.de 

Midsommarfirandet är en del av svenska skolans uppdrag och är därför ett skoltillfälle. Svenska 

skolans bidrag från svenska staten är baserat på närvaron vid våra skoltillfällen. 

- 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 

C. Nytt från styrelsen 

- Vid årsmötet 9:e maj valdes de följande styrelsemedlemmarna: 

  - ordförande Sune Montán 

  - vice ordförande Michael Fries 

  - 3. ordförande Helena Johansson 

  - kassör Martin Mitzscherling 

  - sekreterare Thorbjörn Hansen 
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  Och övriga ledamöter: Tycho Beckman, Susanna Ladda, Gunnar Hermansson, Stefan Glimne, 

Magnus Edholm, Karl Berglind, Martina Fries 

- Medlemsavgiften kommer att dras från alla medlemmars konton den 17:e juli - i framtiden 

kommer vi att dra in medlemsavgiften på våren och undervisningsavgiften december. 

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 

- Vill du hjälpa till i föreningen? Vi har påbörjat en mejl-lista med frivilliga som vi kontaktar när vi 

behöver hjälp. Skicka oss en kort email så lägger vi till dig till listan. 

- Gå med i Svenska Skolans Facebook-Grupp! Vi har nu 40 medlemmar i gruppen som underlättar 

kommunikationen inom föreningen. 

Anmäl dig här:  

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F614

284422042272%2Fmembers%2F 

/Styrelsen 

--  
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