SVENSKA SKOLFÖRENINGEN
Zürich - Aargau - Schwyz - Zug- Schaffhausen
Verksamhetsberättelse 1 augusti 2012 – 31 juli 2013
Utveckling
Föreningen har fortsatt växa och hade under det gångna läsåret 161 elever, vilket motsvarar en ökning med
13 %. Andelen elever från schweizisk skola har ökat och uppgick till drygt hälften (55 %). Det är en stegvis
förskjutning i elevfördelningen som skett sakta under de sista sex åren i samband med att föreningen blev
erkänd att undervisa i HSK (Heimatliche Sprache und Kultur). Andelen äldre elever (årskurs 7 och uppåt)
ligger stabilt kvar på en knapp tredjedel.

Svenska Skolföreningen, medlemmar och elever
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Lärare
Föreningen hade nio lärare anställda. Följande lärare undervisade framförallt yngre barn upp till och med
årskurs 7: Kathja Tapanainen Andrews, Hanna Karlsson Katarina J. Holmström, Susanne Persson, Annika
Jönsson, Terese Gusic och Katarina Lidholm Andersson. Ingrid Håkansson undervisade både yngre elever
och handledde elever på Sofia Distans. Anne Andersson handledde äldre elever på Sofia Distans, Värmdö
Distans, samt elever som läser self taught i IB-programmet. Undervisningen var förlagd till Zumikon, Zürich,
Herrliberg, Wädenswil, Adliswil, Kilchberg, Baden och Zug. Föreningen är erkänd att undervisa i HSK i
Schaffhausen men tyvärr saknas elevunderlag.
Lärarna hade fyra lärarmöten. Ett separat möte genomfördes i maj med fokus på pedagogiskt
erfarenhetsutbyte. I centrum för den diskussionen stod utvärderingen av den lokala pedagogiska planeringen
(LPP), vilken införts under det gångna läsåret. Utvärderingen av LPP var positiv och beslut har fattats att
vidareutveckla detta till att omfatta även årskurs 7. Ett annat stort arbete under det gångna året har varit
förberedelserna inför föreningens 20-års jubileum vilket omfattade jubileumsboken med temat "20" i alla
klasser samt planeringen av programpunkterna till avslutningsfesten.

Styrelse
På årsmötet den 3 oktober 2012 valdes följande personer:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ordinarie ledamöter:

Revisorer:
Valberedning:

Birgitta Rhomberg (ordförande, omval)
Anne-Li Slettvoll (nyval)
Malin Flükiger (kassör, omval)
Elisabeth Söderberg (programansvarig, omval)
Cecilia Nilsson (personalansvarig, omval),
Carina Bråkenhielm (elev- och medlemsadministration, nyval)
Malin Pilblad (marknadsföring, nyval)
Jennie Gertun-Olsson (omval)
Susanne Persson (nyval, arbetslagsledare/ALL)
Maria Grankvist (omval), Hans Anders Nilsson (nyval)
Carina Bråkenhielm (sammankallande, nyval), Anna Smith (nyval),
Katarina Lidholm Andersson (nyval)

Styrelsen sammanträdde vid sex tillfällen. Därutöver tillkom ett antal möten i individuella arbetsgrupper samt
schemaläggningsmöte tillsammans med lärarna. Speciella projekt detta år har omfattat vidareutveckling av
hemsidan inkl utvärdering av en ny intern IT lösning. Ett annat centralt tema har varit arbetet med att förbättra
marknadsföring/kommunikation och sponsring. Speciellt var också utarbetningen av den nya prissättningen
efter det att en del av bidraget från Sverige fallit bort. Ett annat omfattande projekt där även lärarna var
involverade var översättningen av "HSK-Rahmenlehrplan". Den svenska översättningen kommer att gå i tryck
under höstterminen 2013. En annan viktig punkt har varit planering och genomförande av
jubileumsavslutningen där framförallt programrådet samt externa medhjälpare och lärarna varit starkt
engagerade.
Skolföreningen gav ut två nyhetsblad till medlemmarna samt bidrog med artiklar om verksamheten i
Riksföreningen Sverigekontakts tidning och Kyrkans Rundbrev. Föreningen annonserade i alla utgåvor av
Kyrkans Rundbrev och nytt för i år även SWEAs tidning. I samband med elevaktiviteterna erhöll
skolföreningen donationer från SWEA och Riksföreningen Sverigekontakt. En mycket positiv nyhet var det
finansiella stödet från IKEA där hela beloppet ska gå till en intern pedagogisk vidareutbildning.
På grund av bortfallet av en del av statsbidraget debiterades berörda elever en högre skolavgift, enligt
årsmötets beslut. Yngre elever debiterades en extra avgift för skolmaterial, även detta enligt årsmötets
beslut. Medlemsavgiften var oförändrad (50 CHF).
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Föreningsaktiviteter och 20-års jubileum
Detta år dominerades av jubileumsaktiviteterna med temat "20" för eleverna, jubileumsboken, 3-dagars
besöket av BarnteaterHuset samt den extra stora skolavslutningen i Zumikon den 9 juni. Festen i Zumikon
blev till allas glädje över förväntan lyckad. Den stora lokalen med scen och plats för sittande gäster visade sig
perfekt för tillfället. Efter tal, sång, musik, uppträdande av lärarna och utdelning av jubileumsböcker bjöds på
mat och dryck samt en rik efterättsbuffet med gratis glasskiosk. Till aktiviteterna hörde även lottförsäljning,
tipspromend och fiskdamm. Under scenframträdandet uppmärksammades den fana som föreningen fått
tilldelad av Rikskommitten Sveriges Nationaldag. Det formella överlämnadet ägde rum några dagar innan, på
Konsulatets nationaldagsfirande, där fanan överräcktes av Ambassadör Per Thöresson i samband med
barnens traditionella sång. På skolavslutningen avtackades kyrkoherde Sören Trygg som medverkat vid alla
avslutningar och Luciatåg sedan 2008. Sören flyttade under sommaren tillbaka till Sverige efter avslutad
tjänst i Zürich-Basel. Ett varmt tack gick även till Bertil Lindén som varit med sedan 2008 och ackompanjerat
barnen på piano.
Till de ordinarie aktiviteterna hörde skolverkets årliga augustikonferens i Stockholm där en representant från
styrelsen närvarade. I november deltog skolföreningen med eget bord och tipspromenad på kyrkans julbasar.
Nytt denna gång var försäljningen av barn och ungdomsböcker som skänkts av medlemmarna. Intäkten gick
oavkortat till kyrkan. Kort därefter följde den traditionella julavslutningen med luciatåg i Martin Luther Kirche
med efterföljande förfriskningar och tilltugg i församlingshemmet. Under våren var skolföreningen
representerad med två lärare på nätverkskonferensen i Kassel.

Framtida utveckling
Till det nya läsårets skolstart var 168 elever anmälda. Det innebär något fler än förra året. Bland de äldre
eleverna ses en tendens att de väljer kompletterande svenska from årskurs 8 i stället för svenska på distans.
Det är en förväntad förändring som hänger samman med att bidraget till distanselever fallit bort. Tills för
något år sedan hade skolföreningen i princip uteslutande elever på distansskola from årskurs 8. Eftersom
dessa målgrupper följer olika styrdokument och det är svårt att hitta passande tider för lektionstillfällena,
behöver undervisningsupplägget tänkas om. Att optimera detta är en viktig uppgift för styrelsen och lärarna.
För att förbättra intern administration, dokumentförvaltning och kommunikation har styrelsen för avsikt att
införa ett nytt IT system. Även en ny internet plattform ska evalueras. Dessutom kommer Nyhetsbladet att
omarbetas och utökas med fyra nummer per läsår.
Under läsåret 2013/2014 kommer lärarna att arbeta med gemensam kompetensutveckling inom det
pedagogiska området. Det är ett projekt som möjliggjorts genom en donation från IKEA. Tanken är att
tillsammans arbeta utifrån den aktuella boken "Stärk språket Stärk lärandet" och samtidigt återkoppla till och
vidareutveckla de lokala pedagogiska planeringarna (LPP). Boken används flitigt i lärarutbildningar i svenska
som andraspråk.
Zürich, 1 oktober 2013
För styrelsen
Birgitta Rhomberg, ordförande
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