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Verksamhetsberättelse för 2017 
 

Allmänt 

 
 I oktober 2016 hade svenska skolföreningen 101 familjer som medlemmar. Ett år 

senare var 102 familjer medlemmar. 

 

 Under höstterminen 2017 hade vi 105 barn som deltog i undervisningen. Vi fick 

statsbidrag från svenska skolverket för 78 av dem. Statsbidrag utgår för barn som 

är skolpliktiga enligt svenska skolsystemet om de har minst en förälder som är 

svensk medborgare. Vi fick också bidrag från Finland för de 6 barn som har en 

finländsk förälder. 

 

 

 Antal barn Behöriga för statsbidrag 

2008 48 22 (46 %) 

2009 50 22 (44 %) 

2010 67 22 (33 %) 

2011 64 40 (63 %) 

2012 92 47 (51 %) 

2013 92 59 (64 %) 

2014 95 59 + 6 (68 %) 

2015 96 65 + 7 (75 %) 

2016 106 65 + 7 (68 %) 

2017 105 78+6 (80 %) 

 

 

Vår förening är nu den femte största skolan i världen för kompletterande 

svenskundervisning, efter Melbourne, Zürich, Singapore och Sydney, mätt i hur 

mycket bidrag svenska skolverket fördelar. 

 

Under vårterminen 2017 hade vi en lekgrupp, två förskoleklasser och sex 

skolklasser, lärare och assistenter enligt tabellen nedan: 
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Efter vårterminen slutade Carola Tiitinen efter 20 år som lärare i svenska skolan. 

Slutade gjorde också assistenterna Jenny Balkerud, Jonathan Wennström, Topias 

Karlsson och Philippe Iversen. Som ny lärare i lekgruppen anställdes Paulinn 

Melberg. Nya assistenter är Patricia Melberg, Oskar Ribbe och Martina Lindberg. 

Eftersom vi till höstterminen fick ytterligare en klass, d.v.s. tio klasser totalt, 

behövdes ytterligare en lärare. Detta har lösts så att föräldrarna Petra Reichel och 

Marcus Lind delar på undervisningen i femte klass. 

 

Lärare och assistenter under höstterminen 2017 var som nedan: 

 

 Lärare Assistent 

Lekgrupp Paulinn Melberg Patricia Melberg 

Förskoleklass Caroline Jánosi-Lindroos Oskar Ribbe 

Klass 1 a Pernilla Landquist  

Klass 1 b Therese Thonfors Martina Lindberg 

Klass 2 Anna Müller  

Klass 3 a Maria Lindholm  

Klass 3 b Fanny Widell  

Klass 4 Maria Müller-Netrell  

Klass 5 Petra Reichel 

Marcus Lind 

 

Klass 6 - 9 Annette Widell  

 

 

Glädjande är att vi nu har elever ända upp till nionde klass. 

 Lärare Assistent 

Lekgrupp Caroline Jánosi-Lindroos Jenny Balkerud 

Förskoleklass 1 Pernilla Landqvist Jonathan Wennström 

Förskoleklass 2 Therese Thonfors  

Klass 1 Fanny Widell  

Klass 2 a Maria Müller-Netrell  

Klass 2 b Anna Müller  

Klass 3 Maria Lindholm Topias Karlsson 

Klass 4 Carola Tiitinen  

Klass 5-8 Annette Widell Philippe Iversen 
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Läsåret 2016/2017 arbetade eleverna med temat ”Vi läser till Sverige”. Varje sida 

som eleverna läsete räknades som 50 meter. Barnen läste sammanlagt 45238 sidor 

vilket omräknat betydde 2266 km! De landade därmed i farlig närhet av 

Treriksröset och hade sånär hamnat i Norge! 

 

 

Styrelse 
 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

 

Tycho Beckman, sekreterare 

Magnus Edholm t.o.m. december 2017 

Martina Fries 

Mikael Fries, vice ordförande 

Stefan Glimne 

Thorbjörn Hansen 

Anna-Karin Hillström 

Karolina Heed 

Caroline Jánosi-Lindroos, lärarnas representant under höstterminen 2017 

Henrik von Kunhardt 

Susanna Ladda 

Maria Lindholm, lärarnas representant under vårterminen 2017 

Martin Mitzscherling, kassör 

Sune Montán, ordförande 

 

Lisa Friese har deltagit på styrelsemötena och varit delaktig i styrelsens arbete, 

liksom i mindre omfattning Jan Björklund och Charlotte Anehill. 

 

 

Ny lokal 
Antalet elever växer stadigt i föreningen och styrelsen letar sedan flera år efter 

nya lokaler. På vår nuvarande skola får vi tillgång till nio klassrum. Sedan höst-

terminen har vi emellertid tio klasser, vilket gjort situationen akut. Lärarna har 

fått improvisera genom att ha en del av undervisningen i gymnastiksalen, göra 

utflykter, etc. Styrelsen hade i december inte hittat något nytt alternativ. Privata 

skolor är dyra och i kommunala skolor vill vaktmästaren ofta inte arbeta på 

lördagar. Styrelsen fortsätter sitt letande och har också bett alla föräldrar hjälpa 
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till. Vid årsmötet 2016 bestämdes att en eventuell flytt ska beslutas av ett 

medlemsmöte. 

 

 

Nätverkskonferens 
Varje år ordnas nätverkskonferenser för lärare i svenska utlandsskolor. Arrangörer 

är SUF, svensk utlandsundervisnings förening, och skolverket i samarbete med en 

skolförening. Vår förening åtog sig att ordna konferensen för de europeiska 

skolorna 2017. Den ägde rum 20-22 oktober här i München, på vår skola. 

 

Stora delar av styrelsen lade ner ett mycket stort arbete på att ordna boende, 

praktiska arrangemang, mat och dryck, kommunicera med deltagarna o.s.v. 26 av 

föreningens medlemmar engagerade sig med större eller mindre insatser. Det 

lönade sig, för konferensen fick gott betyg i deltagarnas utvärdering. 

 

 

 

Händelser / Aktiviteter  
 

Vårterminen 2017 
 

Första skoltillfället var den 14 januari.  

 

Den 27-29 januari for lärarna på internat i Augsburg. 

 

Den 4 februari bjöds på fastlagsbullar på Karolinas intiativ, liksom förra året. 

Denna fetlördag börjar nu blir misstänkt lik en tradition. Föräldrar, lärare och 

elever lät sig väl smaka. 

 

Under 2017 ordnades föräldracafé medan barnen hade undervisning. I trapphuset 

serveras fika för de föräldrar som vill stanna kvar medan barnen är i skolan. Idén 

är att det ska bli en träffpunkt för föräldrarna och styrelsens intryck är att det 

verkar vara uppskattat. 

 

Sigtuna läroverk informerade om sin verksamhet i föräldracaféet den 11 mars. 
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Den 1 april avhölls årsmöte med 28 deltagare. För mer information, se protokollet 

från mötet. 

 

Loppmarknad 

I vårsolen den 6 maj arrangerade vi även detta år en svensk loppmarknad på 

skolgården. En hel del föräldrar hörsammade inbjudan och svenska barnböcker, 

filmer och spel bytte ägare under dagen.  

 

Den 13-14 maj for styrelsen på internat i Kloster Scheyern. 
 

 

 

Midsommar 

Den 23-25 juni firades midsommar i Oberaudorf under Mikael Fries’ och Magnus 

Edholms ledning. 2016 provade vi att inleda firandet redan på fredagen. Det var 

lyckat och därför gjorde vi likadant detta år. Det var det tjugofjärde året 

midsommar firades hos familjen Schweinsteiger och nästan 100 personer var med. 

Tack till alla som hjälpte till att återigen göra midsommar till en finfin fest.  

 

 

Skolavslutning 

Den 1 juli hade vi skolavslutning. Eleverna sjöng, undertecknad pratade och Carola 

Tiitinen avtackades.  

 

 

 

Höstterminen 2017 
 

Skolstart 

Höstterminen startade den 16 september. När skolan startar kan det lätt bli lite 

rörigt; eleverna ska hitta sina nya lärare, lärarna ska hitta sina nya klassrum och 

styrelsen vill ha in blanketter från elever och föräldrar. I år provade vi att göra 

det med incheckning vid skolans grindar, vilket fungerade bra. 

 

 

Jul- och Luciafirandet 

Lucia firades återigen i Pfarramt S:t Philippus den 9 december. Eftersom 

föreningen blivit större men inte lokalen inskränkte vi i år deltagandet till barn, 
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föräldrar och lärare. Det blev som vanligt en fin fest. Höjdpunkten var elevernas 

Luciatåg och den barfota tomten. Den välfyllda kakbuffén sörjde för föräldrarnas 

välbefinnande. Vi var 164 personer i år. Tack till alla som hjälpte till och särskilt till 

Mikael Fries och Tycho Beckman som organiserade och Caroline Lindroos som ledde 

dansen kring granen.  

 

Avgående styrelseledamöter 

 

I styrelsen slutar Anna-Karin Hillström och vår kassör, Martin Mitzscherling. 

Tidigare under året har Henrik von Kunhardt och Magnus Edholm lämnat styrelsen. 

Vi tackar för era insatser och allt arbete ni lagt ner för föreningen. 
 

För styrelsen i april 2018 

 

 

Sune Montán, ordförande 
 


