
 
 

Hej alla medlemmar! 
  
Här kommer samlad, viktig information från Svenska Skolan, bland annat med skoltillfällena för 
nästa läsår - notera datumen redan nu! 

  
Snart firar vi midsommarhelg i vackra Oberaudorf - sista anmälningsdag är nästa onsdag 15:e juni. 
  

  
A. Undervisning och lärare 
  
- Resterande skoltillfällen denna termin: 18/6, 25/6 (Midsommar) och 2/7 (Skolavslutning) 
  
- Skoltillfällen för läsåret 2016/2017: 

  
Höstterminen 
2016: 

24/9, 8/10, 22/10, 12/11, 19/11, 3/12, 10/12 (Lucia) 

  
Vårterminen 
2017: 

14/1, 21/1, 4/2, 18/2, 11/3, 25/3, 1/4, 6/5, 20/5, 24/6 (Midsommar), 
1/7 (Skolavslutning) 

  

- Var vänliga och meddela alltid lärarna om ett barn inte kan komma till ett undervisningstillfälle så 
att lärarna kan planera undervisningen och vet hur mycket material de behöver förbereda. 
Kontaktinformation till lärarna hittar ni i "Information för föräldrar och elever" som ni hittar här: 
http://www.skolan-i-muenchen.de/resources/Infohaefte.pdf 
  
- VIKTIGT: För planeringen / bokbeställningen till det nya läsåret måste vi ha in 
anmälningarna för era barn! Vi har fortfarande inte fått svar angående 19 barn, svara snarast 

till: medlem@skolan-i-muenchen.de. Så snart alla svarat kan vi avsluta planeringen och ett 
bekräftelsemail skickas ut till var och en. Får ni inget svar i juni så kontrollera först om svaret 
fastnat i ert spam-filter, om inte, kontakta: medlem@skolan-i-muenchen.de. Alla barn får mail av 
sin lärare innan höstterminens första skoltillfälle. Kontakta skolan om ni inte har fått mail av 
läraren veckan innan skolstart. Vi kommer att få två förskoleklasser, så alla barn som just nu står 
på väntelistan för förskoleklassen får plats. Även alla barn på väntelistan till lekgruppen får plats. 

Det finns fortfarande platser kvar i de flesta klasserna. 

  
  
B. Svenska Skolans evenemang 
  
- Helgen 25/26 juni firar vi som bekant midsommar i Oberaudorf - sista anmälningsdag 15:e 
juni - anmäl hur många vuxna/barn ni kommer med till midsommar@skolan-i-muenchen.de. 

Midsommarfirandet räknas som ett skoltillfälle. Svenska skolans bidrag från skolverket är baserat 
på närvaron vid våra skoltillfällen. 
  
- Den 2 juli är det skolavslutning - klasserna samlas i sina respektive klassrum kl. 10 och därefter 
börjar skolavslutningen dit släkt och vänner som vanligt är hjärtligt välkomna; vid fint väder på 
skolgården, annars i gymnastiksalen! 
  

  
C. Nytt från styrelsen 

  
- Vid årsmötet 9:e april valdes följande styrelse: 
  
Ordförande Sune Montán 

Vice ordförande Henrik von Kunhardt 
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Kassör Martin Mitzscherling 

Sekreterare Tycho Beckmann 
  
Övriga styrelsemedlemmar: Annika Krummacher, Helena Johansson, Karolina Heed, Mikael 
Fries, Magnus Edholm, Martina Fries, Sara Klein, Stefan Glimne, Susanna Ladda och Thorbjörn 
Hansen. 
  
Revisorer och valberedning: Eva Edholm och Malin Illner. 

  
- Den 15-17:e april var det nätverkskonferens i Zürich för svenska skolor i Europa med cirka 100 
deltagare; från oss i München deltog det glada gänget Carola Tiitinen (lärare), Maria Lindholm 
(lärare), Fanny Widell (lärare), Sune Montán (ordförande) och Martin Mitzscherling (kassör). 
Temat för konferensen var läsförståelse och blandannat föreläste författaren Martin Widmark. Ett 
annat föredrag handlade om alternativa och effektiva sätt att lära ut svenska; det hölls av Britt 

Johansson som har skrivit boken ”Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken”.    
I samband med konferensen fick vi - Svenska Skolan i München - ta över stafettpinnen och det är 

VI som ska anordna nätverkskonferensen nästa år! Det preliminära datumet är satt till helgen 20-
22 oktober 2017. 
  
Mer information följer från den nybildade ”Centralkommittén Nätverkskonferens 2017” som består 
av just Carola, Maria, Fanny, Sune och Martin. 

  
Bilder från konferensen hittar ni http://fotoalbum.svenskaskolforeningen.ch/. 
  
- VIKTIGT: Medlemsavgiften för 2016 kommer att dras från alla medlemmars konton den 
25:e juli! 
  
  

D. Tips på externa aktiviteter / evenemang 
  

- Den 17:e juli kommer The Real Group till München: 
http://www.musikerlebnis.de/spielplan/saison-
2016/detailansicht/?tx_inevents_events%5bevents%5d=83&tx_inevents_events%5baction%5d=ti
cket&tx_inevents_events%5bcontroller%5d=Events&cHash=399e2a8dc38cd0b089e0f681ff3d2e86 

  
- Låna svensk barn- och ungdomslitteratur på International Youth Library i Schloss 
Blutenburg - slottet ligger inte långt ifrån Obermenzinger Gymnasium: 
http://www.ijb.de/en/about-us.html?noMobile=/proc/self/environ 
  
  
E. Övrigt 

  
- Svenskar i Världen vars uppgift är rådgivning, bevakning och påverkan i och om frågor som berör 
alla svenskar boendes utomlands genomför en enkätundersökning om sin verksamhet och enkäten 
riktar sig just till utlandssvenskar som oss. De är tacksamma om de får in så många svar som 

möjligt. Delta gärna i enkäten http://www.sviv.se/blog/2016/02/delta-i-svenskar-i-varldens-
verksamhetsenkat/. 
  

  
/Styrelsen 
-- 
Svenska Skolan i München 
info@skolan-i-muenchen.de 
http://skolan-i-muenchen.de/ 

https://www.facebook.com/groups/614284422042272/ 
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