
 
 
 
Hej alla medlemmar! 

 
Det här nyhetsbrevet sponsras av Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket; lördagen den 11:e mars 
kommer nämligen skolans rektor Eddy Johansson till vårt föräldracafé och informerar om 
Sigtunaskolans sommarkurser och utbildningsmöjligheter.  
 
Här följer viktig information om vad som annars är på gång i vår skola: 
 
 
A. Undervisning och lärare 
  

 Våra duktiga lärare har varit på gemensam konferens för att planera och prata om allt ifrån 
läroplanen och årsteman till nätverkskonferens 2017 och pyssel, samt att få möjlighet att 
umgås även utanför skolan. Konferensen var mycket uppskattad enligt utsago! 
 

 Projektet Vi läser till Sverige är ju i full gång sedan juni 2016 som informerats av lärarna till 
respektive klass tidigare. Idén är att alla böcker barnen och föräldrarna läser hemma ska 
skrivas in i en lista, varje sida mostvarar ett läst avstånd av 50 meter, och sedan skickas in till 
respektive lärare.  
Om vi alla läser flitigt kommer vi i juni kanske t.o.m. att vara framme i Gällivare!  
Bifogad till detta nyhetsbrev är en excel-fil som underlättar beräkningen.   

 

 Skoltillfällen för vårterminen är: 
Februari: 18 
Mars: 11, 25 
April: 1 (årsmöte) 
Maj: 6 (loppis), 20 
Juni: 24 (Midsommarfirande) 
Juli: 1 (Skolavslutning) 

 
 Meddela alltid ditt barns lärare om ditt barn inte kan komma till ett skoltillfälle så att läraren 

kan planera material och liknande. Kontaktinformation till lärarna hittar ni här: 
http://www.skolan-i-muenchen.de/resources/Infohaefte.pdf 
 

B. Svenska Skolans evenemang 
  

 I samband med skoltillfället lördagen den 11:e mars kommer Eddy Johansson - som är rektor 
på Sigtunaskolan - till vårt föräldracafé och håller en informationsträff då alla intresserade 
familjer får chansen att höra vad som erbjuds i form av sommarkurser och grundskole-
/gymnasieutbildning. Om ni vill boka ett personligt möte kan ni skriva direkt till Eddy: 
eddy.johansson@sshl.se – websida: www.sshl.se 
 

 Föräldracafé: Vi kör bokbyte vid varje föräldracafé, ta gärna med färdiglästa böcker, DVD:s, 
spel, serietidningar etc. Ej bortbytta saker tas med hem av den som tog med. Föräldracaféet 
arrangeras av styrelsen med hjälp av föräldrar vid varje skoltillfälle på 2:a våningen i 
huvudbyggnaden, nu med olika temadagar såsom kanelbullens och kladdkakans dag. 
Välkomna! 

  
C. Nytt från styrelsen 

 Årsmötet kommer att hållas lördagen den 1:a april. Separat inbjudan kommer att skickas ut 
av vår ordförande Sune. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt närvarar - vi är ju en 
föräldraförening som baserar på frivilligt engagemang! Prata med vår valberedning, Eva och 
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Malin, hur ni kan 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 
 

 Vår planering är i full gång inför Nätverkskonferensen för alla svenska skolor i Europa 21-22 
oktober 2017. VIKTIGT: Vi behöver hjälp av så många föräldrar som möjligt; det är ju vi som 
är värdar! Nätverkskonferensen kommer även att vara en viktig punkt på årsmötet. Anmäl 
intresse att hjälpa till redan nu till vår ordförande Sune: smontan@ymail.com. 
      

 Medlemsavgiften på 30 EUR per familj för 2017 kommer att dras från alla medlemmars konton 
den 23:e mars, 2017. 
 

D. Tips på externa aktiviteter / evenemang  
  

 Fredagen den 24:e mars kl. 19, bjuder Münchner Oratorienchor in till konsert med nordisk 
körmusik i Herz-Jesu-Kirche München/Neuhausen. 
Läs mer här: http://www.muenchneroratorienchor.de/ 

 
E. Annons - Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 
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