
 

Hej alla medlemmar! 
 
Vi börjar med att berätta att enligt färsk statistik är vår Svenska Skola i München den största skolan för kompletterande 
svenska-undervisning i Tyskland!  
I Europa landar vi på en hedersam andraplats efter Zürich och i världen på plats 6 (efter t.ex. Sydney).  
Vi har vuxit stadigt de senaste åren och tack vare våra fantastiska, engagerade lärare och föräldrastyrelse med 
ordförande Sune i spetsen har vi en skola för våra barn som vi kan vara sjusärdeles glada och stolta över. 
  
Här följer nu viktig information om anmälan till hösten och alla kommande evenemang.  
Efter det kommande skoltillfället på lördag 12/3 är det påsklov, vi önskar alla familjer en underbart skön, solig och 
framförallt Glad Påsk! 
 
A. Undervisning och lärare 
 
- Obligatorisk anmälan till läsåret 2016/2017: Alla föräldrar måste meddela om deras barn kommer att fortsätta till 
hösten samt om ni har barn som vill börja i lekgruppen (för barn som har fyllt 4 år senast september 2016).  
Anmäl gärna även yngre barn redan nu så att vi kan planera för framtiden. Skicka ett e-mail med er anmälan senast 
den 9:e april till medlem@skolan-i-muenchen.de. 
 
Efter att lärarnas klassplanering för hösten är avklarad kommer ni att få ett e-mail angående varje barns anmälan oavsett 
om det fått en plats eller är på väntelistan.  
Om ni inte har fått besked i början av augusti så kan något ha gått snett, skriv då till medlem@skolan-i-muenchen.de. 
 
- Nästa undervisningstillfälle - lördagen den 12:e mars - står påskpyssel på schemat för våra klasser och eleverna 
bjuds traditionsenligt på våfflor av lärarna! 
 
- Resterande undervisningstillfällen för vårterminen 2016 är: 9/4, 23/4, 4/6, 18/6, 25-26/6 (midsommarfirande), 2/7 
(skolavslutning). 
 
- Klassrepresentanter (kontaktföräldrar från styrelsen) är foljande:   
Lekgrupp: Helena Johansson 
Förskoleklass: Susanna Ladda 
Klass 1a: Sune Montán 
Klass 1b: Tycho Beckman 
Klass 2: Magnus Edholm 
Klass 3a: Karolina Heed 
Klass 3b: Karl Berglind 
Klass 4-5: Martina Fries 
Klass 6: Mikael Fries   
 

B. Svenska Skolans evenemang 
 
- Föräldracaféet som startades med det nya året har blivit den succé som vi hoppades och kommer att fortsätta vid 
varje skoltillfälle, förutom när det är annat evenemang.  
Hittills har Susanna, Karolina, Tycho och Henrik hållit i trådarna, stort tack till dem.  
Stefan organiserar kaffe med dopp i föräldracaféet nu på lördag den 12:e mars! 
 
- Loppis den 23:e april: Sälja, köpa, byta, fika - det här året utvidgar vi konceptet och bjuder in alla med Sverige-
anknytning i München att delta i loppisen.  
Ingen avgift som vanligt, men vi kommer att be om föranmälan den här gången för planeringen. Separat inbjudan skickas 
ut inom kort.  
Dela gärna denna med andra svenska organisationer & vänner i München, e.g. SWEA, Björnbären, DSV etc.! 
 
- Midsommarfirande den 25:e/26:e juni: separat inbjudan följer till årets stora sommarfirande, det här året blir det 
extra festligt! 
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C. Nytt från styrelsen 
 
- Årsmötet hålls lördagen den 9:e april; ordföranden kommer att skicka ut separat kallelse till alla medlemmar.  
Ett viktigt tema som kommer att stå på dagordningen är att hur skolan bäst ska växa (antal elever och klasser).  
För att även barn som står på väntelistan ska kunna få börja behöver vi nya lokaler; sökandet är redan i full gång och 
skolalternativ kommer att presenteras/diskuteras på årsmötet, därför är det extra viktigt att så många föräldrar, tillika 
medlemmar, som möjligt deltar! 
Viktigt: Prata med vår valberedning, Eva och Malin, om ni är intresserade av att engagera er mer i skolans organisation; 
när vi är många föräldrar som delar på arbetet fungerar skolan bäst. Kontakta Eva och Malin under skoltiden eller via 
e-mail:  
Eva Edholm: sweaeva@web.de 
Malin Illner: malin.illner@gmail.com 
 
- Einwilligungserklärung: I samband med luciafesten bad vi alla målsmän att fylla i en blankett huruvida skolan har 
tillåtelse att inkludera familjens kontaktuppgifter i klasslistor, publicera foton på barnen i den planerade skoltidningen 
etc.  
Dessa blanketter måste fyllas i av alla, men vi har inte fått in alla blanketter ännu. De som fattas kommer att kontaktas 
av klassrepresentanterna, men ni som vet med er att ni inte har fyllt i blanketten kan trycka ut filen som är bifogad det 
här nyhetsbrevet och ge till respektive klassrepresentant (se punkt A.). 
 
 

D. Tips på externa aktiviteter / evenemang 
  
- Den 21:a mars läser den svenska deckarförfattaren Helene Tursten ur sin nya bok „Jagdrevier“ i Hugendubel 
Theatinerstraße i samband med Münchens Krimifestival: 
http://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/24344.html 

 
- Den 7:e maj bjuder Svenska Kören i München in till vårkonsert:  
http://www.schwedischer-chor.de/ 
 
 

E. Övrigt 
 
- Utöver styrelsearbetet behöver vi mer hjälp med all vår verksamhet, t.ex. med bakning och annat fixande till våra 
evenemang.  
Det finns en hjälpa-till-lista som alla föräldrar uppmanas att vara med i, skriv till info@skolan-i-muenchen.de för att 
anmäla er till hjälpa-till-listan, stort tack! 

 
- Gå med i Svenska Skolans Facebook-Grupp: Vi har nu 70 medlemmar i gruppen som underlättar kommunikationen 
inom föreningen.  
Anmäl er här: Facebook-Gruppen Svenska Skolan i München 

 

 
Hjärtliga hälsningar, 
Styrelsen 

 
--  
Svenska Skolan i München 
E-mail 
Website 
Facebook-Gruppen Svenska Skolan i München 
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