SVENSKA SKOLFÖRENINGEN
Zürich - Aargau - Schwyz - Zug- Schaffhausen
Verksamhetsberättelse 1 augusti 2013 – 31 juli 2014
Utveckling
Föreningen hade under det gångna läsåret 184 elever, vilket motsvarar en ökning med 14%. Majoriteten nya
elever ses i årskurs 2. Andelen elever från schweizisk skola har ökat ytterligare och uppgick till 60 %. Det är
en stegvis förskjutning i elevfördelningen som skett sakta under de sista sju 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. Se tabeller på sista sidan.
Lärare
Föreningen hade nio lärare anställda. Följande undervisade framförallt yngre barn: 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, Zug och Thalwil (ny ort). Föreningen är erkänd att undervisa i HSK i Schaffhausen
men tyvärr saknas elevunderlag.
Lärarna hade fyra ordinarie lärarmöten. I september 2013 startade en intern vidareutbildning som kommer att
avslutas läsåret 2014/2015. Det är en gemensam kompetensutveckling där AL (arbetslaget) arbetar utifrån
boken "Stärk språket Stärk lärandet" och samtidigt återkopplar till och vidareutvecklar de lokala pedagogiska
planeringarna (LPP). Projektet möjliggjordes genom en donation från IKEA. Parallellt med detta har AL
påbörjat utarbetandet av LPP för äldre årskurser (6/7, 8/9) samt för årskurs 1. För att förbättra dialogen med
föräldrarna togs under våren en mall fram för en Individuell Utvecklingsplan (IUP). Denna kommer att delas
ut till skolstarten till alla elever i kompletterande undervisning.
Styrelse
På årsmötet den 1 oktober 2013 valdes följande personer:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ordinarie ledamöter:

Revisorer:
Valberedning:

Birgitta Rhomberg (omval)
Karolina Stjärne (nyval)
Kerstin Kernwein (nyval)
Elisabeth Söderberg (programansvarig, omval)
Anna Smith (personalansvarig, nyval),
Carina Bråkenhielm (elev- och medlemsadministration, omval)
Malin Pilblad (marknadsföring/kommunikation, omval)
Anne-Li Slettvoll (webb/IT, omval)
Susanne Persson (omval, arbetslagsledare/ALL)
Maria Grankvist (omval), Hans Anders Nilsson (omval)
Personalansvarig Anna Smith (sammankallande), Malin Wright (nyval),
Katarina Lidholm Andersson (omval)

Styrelsen sammanträdde vid sex tillfällen. Därutöver tillkom flertalet möten i individuella arbetsgrupper. Kort
efter årsmötet genomfördes för första gången en social aktivitet (besök på Lindt & Sprüngli) med nya och
gamla styrelsen samt lärarna, med syftet att lära känna varandra och stärka team-känslan. Det var en
uppskattad och värdefull aktivitet som vi kommer att fortsätta med. Att ha ett motiverat och bra fungerande
team är centralt för föreningens arbete.
Speciella projekt detta år har omfattat vidareutveckling av hemsidan och införandet av en ny IT lösning
(one.com). Som resultat finns en förbättrad dokumentförvaltning, professionellare hemsida, enhetliga
mailadresser, ett elektroniskt anmälningsförfarande och ett elektroniskt nyhetsbladet. Nyhetsbladets utgåva
utökades till fyra per år samt layouten omarbetades.
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I mars arbetade styrelse och lärare fram ramarna för ett bredare kursutbud, med planerad start HT 2014.
Kort därefter följde ett föräldrarmöte med ingående information om de olika "spåren" som föreningen erbjuder
from HT 2014. Nytt är möjligheten att läsa kompletterande svenska även i äldre årskurser samt en Tisusförberedande kurs med målet att uppnå behörighet till högre studier i Sverige. Möjligheten att läsa svenska
på Sofia distans utökas från att omfatta även årskurs 6 och 7. Möjligheten att läsa gymnasiekursen på
distans kvarstår (Hermods, tidigare Värmdö).
Rutinerna inom personaladministrationen har förbättrats och en ny lönemodell tagits fram. Innan
sommarlovet anställdes tre nya lärare för att täcka upp för det bredare kursutbudet. En annan viktig
förändring är de omarbetade faktureringsrutinerna.
Föreningen bidrog med artiklar om verksamheten i Wädenswil skoltidning och Riksföreningen
Sverigekontakts tidning. Föreningen annonserade i alla utgåvor av Kyrkans Rundbrev och SWEAs tidning. I
samband med elevaktiviteterna erhöll skolföreningen finansiellt stöd från Riksföreningen Sverigekontakt.
Medlemsavgiften uppgick till 75 CHF vilket motsvarade en höjning om 25 CHF för att täcka kostnader för
föreningens administration.
Föreningsaktiviteter
Verksamhetsåret inleddes med skolverkets årliga sommarkonferens i Stockholm där en representant från
styrelsen närvarade. I november hade skolföreningen återigen möjligheten att närvara med eget bord och
tipspromenad på kyrkans julbasar. För andra året i rad såldes barn och ungdomsböcker vilka skänkts av
medlemmarna. Intäkten gick oavkortat till kyrkan. Kort därefter följde det traditionella luciatåget med
efterföljande glögg och tilltugg. Eftersom svenska kyrkans församlingshem blivit för litet ägde luciatåget i år
rum i Augustiner Kirche i centrala Zürich. Under våren var skolföreningen representerad med flertalet lärare
och styrelseledamöter på nätverkskonferensen i Amsterdam. I maj hade skolföreningen författarbesök av
Sören Olsson, "pappa" till bla Sune-böckerna. De sista fyra årens satsning på författarbesök har varit en
viktig inspiration för alla i föreningen och något styrelsen vill fortsätta med. Den 6 juni bidrog skolföreningens
elever med sång på konsulatets nationaldagsfirande och veckan därpå följde skolavslutningen som för andra
året i rad ägde rum i Zumikon. Nytt för i år var en öppen scen för elever som ville spela eller sjunga utöver det
ordinarie programmet. Dessutom tog eleverna över arbetet som konferencier. Avgångselever i årskurs 9 och
gymnasiet uppmärksammades och fick motta publikens applåder samt skolföreningens gula dalahäst. På
skolavslutningen välkomnades Hans Ahlmann på piano, samt nya kyrkoherden Magnus Nordström med
familj. Föreningen har för avsikt att fortsätta med att ha skolavslutning i Zumikon. För att fördela restiden mer
rättvist strävar föreningen efter att förlägga Lucia till andra sidan av Zürich (Thalwil).
Framtida utveckling
Till skolstarten introduceras ett nytt kursupplägg med kompletterande undervisning för årskurserna 6/7 och
8/9 med undervisning koncentrerad till bara ett fåtal orter. Nytt är även undervisning i årskurs 1 samt en
Tisusförberedande kurs. Parallellt med detta fortsätter skolföreningen erbjuda handledning till elever på Sofia
Distans och Hermods. Genom att erbjuda dessa olika "spår" vill skolföreningen kunna möta upp de olika
behoven av utbildning i svenska som finns. Förmodligen kommer föreningens elevantal att växa även nästa
läsår eftersom undervisningen utökats att omfatta även årskurs 1.
Vad gäller speciella projekt kommer styrelsen att evaluera en databas för föreningens elev- och
medlemsregister. Dessutom kommer den interna och externa kommunikationen att ses över. Ett annat viktigt
projekt är planeringen av SUFs europeiska nätverkskonferens som kommer att äga rum våren 2016 i Zürich.
Efter årsmötet kommer styrelsen att ta ställning till eventuella andra områden som behöver förbättras.
Resultatet av utvärderingen som genomfördes i juni 2014 var dock övervägande positiv.
Zürich, 30 september 2014
För styrelsen
Birgitta Rhomberg, ordförande

Schwedischer Schulverein – Postfach 209 – 8126 Zumikon
www.svenskaskolforeningen.ch

SVENSKA SKOLFÖRENINGEN
Zürich - Aargau - Schwyz - Zug- Schaffhausen

Schwedischer Schulverein – Postfach 209 – 8126 Zumikon
www.svenskaskolforeningen.ch

