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Välkomna till Svenska Skolföreningen! 
I detta häfte har vi sammanställt all viktig information för såväl gamla som nya medlemmar. 

Skulle det trots allt uppstå frågor av något slag, är Du varmt välkommen att kontakta läraren eller någon 
i styrelsen med dessa antingen personligen eller via telefon/mail.  

 

Informationen i detta häfte gäller under normala omständigheter. På grund av den pågående 
Corona-pandemin gäller för tillfället delvis andra regler. Dessa finns beskrivna i Svenska Skol-
föreningens hygienkoncept, som finns tillgängligt på föreningens hemsida! 
 

 

Tack på förhand! 

 

 

Carl-Johan Henriksson 

Styrelseordföranden, Svenska Skolföreningen i München 
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1 Skolföreningens bakgrund, syfte och mål 
Svenska Skolföreningen i München är en föräldraförening som drivs rent ideellt och finansieras genom 
bidrag från Svenska Skolverket, Finland-Samfundet, medlems- och kursavgifter. 

Skolan grundades 1974 på initiativ av Ines Grothe-Haara, som tidigare hade varit värdinna under OS i 
München 1972. År 2000 registrerades föreningen med namnet Schwedischer Schulverein in Mün-
chen e.V. Idag har verksamheten vuxit till att omfatta cirka 100 elever och föreningen är den största 
föreningen för kompletterande svenskundervisning i Tyskland, näst-störst i Europa och nummer 6 i värl-
den. 

Föreningens syfte är att bedriva undervisning för aktivt svensktalande barn i svenska språket, 
svensk samhällskunskap, geografi och kultur. Själva språkundervisningen sker enligt Svenska Skol-
verkets plan för kompletterande undervisning i svenska. 

En viktig del för alla föräldrar och barn på Svenska Skolan i München är att, utöver den rena undervis-
ningen, fira de stora svenska högtiderna Lucia och midsommar tillsammans. Vårterminen avslutas 
alltid med en traditionell skolavslutning. Därutöver organiseras även olika aktiviteter som t.ex. semmel-
dagen, påskpyssel, loppmarknad m.m. 

2 Anmälan och avanmälan 

2.1 Anmälan 
Barn kan börja på Svenska Skolan i början på höstterminen (i september) om de är minst 4 år gamla 
den 30.9 (det motsvarar regeln för 1a klass i tyska skolor) och blöjfria. Vid mån av plats är det även 
möjligt att börja mitt under ett löpande skolår. 

En grundförutsättning för en undervisningsplats på Svenska Skolan är – förutom att man är medlem i 
Skolföreningen – att svenskan är ett levande språk i familjen och att barnet talar svenska aktivt. 

Vi kan tyvärr inte garantera att alla medlemmars barn får plats i klasserna. Om och när de får en plats 
beror på många faktorer: svenskkunskaper, syskon som redan är i skolan, klassernas storlek, hur 
många lärare vi har, barnens ålder och väntetiden sedan föräldrarna anmälde barnet. 

Hur många nya barn vi kan ta in vet vi ungefär till sommaren. 

ANMÄLNINGSBLANKETT och information om vart den skall skickas finns på hemsidan 
www.skolan-i-muenchen.de under medlemskap/anmälningsblanketten. 

Utöver anmälningsblanketten måste vi veta om ni är införstådda med publicering av foton av er och era 
barn på vår internet-sida, i vår Facebook-grupp och eventuellt i skoltidningen, och om ni vill att vi delar 
ut era telefonnummer och mejladress till andra föräldrar i samma klass. Enligt tysk lag måste vi samla 
in det på papper med er underskrift. 

2.2 Fortsättning / Avanmälan 
Under våren erhåller alla medlemmar en förfrågan beträffande om barnen skall fortsätta i Svenska Sko-
lan det kommande skolåret. Om Svenska Skolföreningen inte har fått något svar stryks barnet från 
listan. Medlemsavgiften dras till dess att avanmälan kommit in. 

Skulle det visa sig att barnet trots allt vill fortsätta, hamnar det bakom alla dittills redan anmälda barn på 
anmälningslistan.  
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AVANMÄLNINGSBLANKETT och information om vart den skall skickas finns på hemsidan 
www.skolan-i-muenchen.de under medlemskap/anmälningsblanketten. 

3 Avgifter  
För en undervisningsplats på Svenska Skolan i München förutsätts ett medlemskap i Svenska Skolför-
eningen („Schwedischer Schulverein in München e.V.“). 

1. Medlemsavgift: 30 € per familj och påbörjat kalenderår 

2. Undervisningsavgifter per barn och skolår (höst- + vårtermin) 

första barnet: 100 € 

andra barnet: 75 € 

tredje och följande barn: 50 € 

Undervisningsavgifterna för skolåret dras – om inte annat avtalats – in per automatisk debitering 
(„Einzugsverfahren“) i december. Medlemsavgiften för kalenderåret dras in under vårterminen. 

4 Undervisningsgrupper och pedagoger 
Barn kan börja i lekgruppen till höstterminen i september om de är minst 4 år gamla och blöjfria. 

Förskolan är för barn som börjar i tyska skolan nästa skolår.  

I Bayern börjar barn i första klass om de är 6 år den 30 september, men man kan ansöka om att börja 
tidigare eller senare.  

Skolbarn är i allmänhet i samma klass i Svenska Skolan som i tyska skolan, men kan flytta upp eller ner 
en klass om lärarna är införstådda. 

5 Undervisningsort och skoltillfällen 
 
Skola: OBERMENZINGER GYMNASIUM (hus 3 och 5) 

 Freseniusstraße 47, 81247 München 

Tid: 10:00-13:00 (om inte annat anges) 

En fil med alla undervisningstillfällen för hela läsåret kan laddas ner 
från Svenska Skolans hemsida. 
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6 Ordningsregler 
• Passa tiderna: För att kunna starta undervisningen i tid skall barnen/eleverna vara på plats 5 minuter 

innan undervisningen börjar klockan 10:00. 

• Lämna/hämta barnen i lek- och förskolegruppen: Föräldrarna till barnen i lek- och förskolegrup-
perna måste lämna/hämta direkt vid klassrummet 5 minuter före undervisningen börjar/slutar. 

• Att ha med sig: Alla barn skall ha med sig mat och dryck, pennskrin, ett block med papper, ett 
skrivblock, sax, klister och gärna inneskor. I lek- och förskolegrupperna dessutom oömma kläder 
så att de kan leka utomhus under pausen. 

• Efter undervisningen: När undervisningen är slut hjälper föräldrarna till att ställa i ordning och städa 
klassrummet. Detta gäller självklart även för uppehållsrummen i hus 5 (se nedan), för de föräldrar 
som vistats där. 

• Frånvaro: Om barnen är förhindrade att komma vid sjukdom, semester eller annan frånvaro, ber vi 
er att alltid meddela respektive lärare tidigast möjligt. 

• Inskolning i lekgruppen: Föräldrarna är välkomna att vara med vid de tre första tillfällena, därefter 
ber vi er att lämna/hämta som vanligt. 

• Skolgården: Barnen får inte uppehålla sig på området bakom hus 3. 

7 Föräldrarnas roll 
En levande skola förutsätter engagerade och intresserade föräldrar! 
I Svenska Skolan i München är föräldrasamverkan viktig. Allas åsikter är värdefulla och ska tas tillvara 
på. Med en öppen dialog och stort engagemang vill vi skapa en skola där både barnen och deras familjer 
ska känna sig trygga och välkomna. 

7.1 Föräldrakaféet 
Vid varje skoltillfälle ordnar styrelsen ett föräldrakafé på andra våningen i hus 5. Föräldrarna i de olika 
klasserna turas om att baka och kaffe, saft och bakverk finns att köpa för ett mindre bidrag till kaffekas-
san.  

Uppehållsrum för föräldrarna: På första och andra våningen i hus 5 (till höger när man kommer in på 
skolgården) finns det stolar och bord tillgängliga för föräldrarna under pågående undervisning. 

7.2 Alla kan hjälpa till med något 
Alla föräldrar välkomnas uttryckligen att bidra med såväl mindre som större uppgifter – alltifrån att ställa 
i ordning klassrummet efter undervisningen, till att baka en kaka till skolavslutningen, hjälpa till på lopp-
marknaden eller att aktivt delta i styrelsearbetet. 

Skolföreningens verksamhet är starkt beroende av att det finns många hjälpande händer men framförallt 
är det även ett utmärkt sätt – särskilt för nya medlemmar – att snabbt bli involverad i skolan och att lära 
känna andra föräldrar och barn. 

Om Du är intresserad, ser vi fram emot ett kort meddelande till info@skolan-i-muenchen.de. 
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7.3 Informationskanaler 
För att hålla alla föräldrar informerade om vad som händer och sker på skolan finns den viktigaste 
informationen: 

• På vår hemsida 

www.skolan-i-muenchen.de 

• I vår Facebook grupp 

De som vill kan anmäla sig till vår Facebook grupp, där kan alla medlemmar i gruppen vara med och 
diskutera: 

www.facebook.com/groups/614284422042272 

Man måste inte vara medlem i föreningen för att bli medlem i gruppen. 

Kom ihåg att man inte får publicera bilder på personer utan tillåtelse! 

• I Svenska Skolans nyhetsbrev som vi skickar per mejl till alla medlemmar. 

Trots alla våra försök kommer nyhetsbrev och andra mejl inte fram till alla medlemmar. Kontrollera 
att mejl inte fastnar i ert spam-filter, och titta på hemsidan eller Facebook-sidan Utöver lite „trevlig“ 
läsning innehåller nyhetsbrevet en del viktig information som berör undervisningen, kommande fes-
ter, evenemang etc. Vi ber därför alla att ta sig några minuter tid för att läsa genom all inform-
ation. 

7.4 Kommunikation 
Har du frågor, förbättringsförslag, en bra idé? Tveka i så fall inte att ta direkt kontakt med en lärare eller 
någon i styrelsen! 

Självklart går det även bra att skicka ett mejl till info@skolan-i-muenchen.de. 

8 Föreningens styrelse 
Föreningen har en styrelse som väljs på årsmötet.  

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och skall enligt stadgarna bestå av en ordförande, en 
vice ordförande, en sekreterare, en kassör och minst två övriga ledamöter. 

Mejladress till styrelsen är info@skolan-i-muenchen.de. 

Styrelsens medlemmar finns listade på föreningens hemsida.  

8.1 Styrelsens uppgifter 
I styrelsens uppgifter ingår bland annat att förbereda och anordna årsmöte och att ansvara för förening-
ens ekonomi. Styrelsen äger också rätt att besluta vem som får bli medlem i föreningen och vilka barn 
som skall beredas undervisning. Föreningen är arbetsgivare för lärare och assistenter. 

Därutöver tar styrelsens medlemmar hand om allt praktiskt arbete beträffande såväl den löpande verk-
samheten på skolan som organisationen av olika fester, utflykter och övriga aktiviteter. 
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8.2 Årsmötet  
Något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat är att alla medlemmar – oavsett om de aktivt vill engagera 
sig i styrelsearbetet eller inte – deltar vid årsmötet. 

På årsmötet redovisar styrelsen för det gångna året såväl som planeringen för det nya året. Alla med-
lemmar kan lämna in motioner till årsmötet. Det finns också tid för diskussion och frågor utanför dag-
ordningen om sådant som rör föreningens verksamhet. 

Inbjudan skickas ut i god tid per mejl. 

Under årsmötet lägger styrelsen fram sin verksamhetsberättelse och sitt årsbokslut och revisorerna 
avger sin revisionsberättelse. Med detta underlag beslutar årsmötet om den avgående styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet. 

Därefter väljs ny styrelse och nya revisorer. Förslag till ny styrelse och nya revisorer ges av valbered-
ningen, som också väljs av årsmötet. 

Vid årsmötet beslutas även om avgifterna för medlemskap och undervisning. 

8.3 Ekonomi  
Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget. Föreningens inkomster kommer från Svenska Skol-
verket och från medlems- och undervisningsavgifterna. För att få statsbidrag från svenska staten måste 
vi bedriva undervisningen i enlighet med skolverkets riktlinjer för kompletterande undervisning i svenska. 
Vi får bidrag för de barn som är sex år eller äldre och har minst en vårdnadshavare som är svensk 
medborgare. Föreningens största utgiftspost är löner till lärare och assistenter. 

8.4 Vill du vara med i styrelsen? 
Vi vill uppmuntra alla intresserade att delta i styrelsearbetet. 

• Styrelsemötena äger alltid rum under undervisningstid  

• Uppgifterna varierar från små uppgifter till större projekt. Alla kan hjälpa till! 

Om du vill veta mer, är du välkommen att höra av dig till info@skolan-i-muenchen.de! 

Det är dessutom alltid möjligt att spontant sitta med vid styrelsemötena (tredje våningen hus 5). 

 


