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Verksamhetsberättelse 1 augusti 2014 - 31 juli 2015

Vid läsårets slut hade vi 178 elever från grundskolans åk 1 till gymnasiet och tisusförberedande kurs.
Nytt för läsåret var att skolföreningen kunde erbjuda kompletterande svenska för åk 1, åk 6/7 samt åk
8/9 på tre orter (Zumikon, Thalwil och Zürich Weinberg). Spridningen av orter för att alla intresserade
skulle ha möjlighet att delta i vår undervisning. Resultatet efter anmälda elever blev att två grupper för
åk 1 startade, en i Zumikon och en i Zürich Weinberg. Många som anmält sitt barn till åk 1 meddelade
snart att det var för mycket för deras barn att börja hos oss samtidigt som vanlig skola och det gjorde
att det blev ett manfall från dessa grupper redan i början av höstterminen. Grupper för kompletterande
svenska åk 6/7 hade tillräckligt elevunderlag för att genomföras i Zumikon och Kilchberg (flyttat från
Thalwil pga. majoritet av eleverna finns där). En grupp för kompletterande svenska åk 8/9 kunde
erbjudas i Zumikon. Under året har en Tisusförberedande kurs utvecklats och där har två elever
deltagit. Andelen äldre elever (åk 6 och uppåt) ligger, som tidigare år, kvar på en knapp tredjedel. Nytt
för läsåret var även att elever i kompletterande svenska tillsammans med föräldrar fick fylla i en
Individuell utvecklingsplan (IUP) i början av läsåret och lämna till sin lärare. I slutet av läsåret fick
eleven tillbaka sin IUP med kommentarer.
Lärarkår
Föreningen hade vid början av året tolv lärare anställda och två av dessa slutade under våren pga.
flytt till Sverige.
Kathja Tapanainen Andrews
Anne Andersson
Josefin Aronsson, flyttat
Micaela Englund, flyttat
Terese Gusic
Ingrid Håkansson
Katarina J. Holmström
Annika Jönsson
Hanna Karlsson
Katarina Lidholm Andersson
Anita Nelson
Susanne Persson
Föreningen har anställt en ny lärare inför läsåret 2015/2016, Stina Rundblom Elmigger.
Lärarna har haft sina ordinarie lärarmöten och även i slutet av läsåret haft en utvärdering av tidigare
utarbetade LPPer. Arbetet har under året fortsatt med att utarbeta LPP för äldre årskurser (åk 6/7 och
åk 8/9). Även en Tisusförberedande kurs har utvecklats.
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Under våren har lärarna arbetat med ett material som heter ”En läsande klass”. Efter att ha fått IKEA
att sponsra ett projekt i temat läsförståelse kunde åtta personer från lärarkåren och styrelse åka på
tysklandskonferensen i Mannheim där temat var just läsförståelse med föreläsare som ingår i det
svenska projektet ”En läsande klass”. I vårt projekt finns också utrymme för att bjuda in Marie Trapp,
hon fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2013 och har medverkat i Martin Widmark projekt ”En
läsande klass” att komma till Zürich för en utbildningsdag med våra lärare.
Styrelse
På årsmötet 30 september 2014 valdes följande personer.
Ordförande, sekreterare, kassör:
Carina Bråkenhielm, ordförande
Karolina Stjärne, sekreterare
Fredrik Allard, kassör
Ordinarie ledamöter:
Marianne Goode, web/IT
Susanne Persson, ALL
Malin Pilblad, marknadsföring
Anna Smith, personal
Malin Wright, administration
Anette Österholm, program
Styrelsen sammanträdde sex tillfällen. Därutöver tillkom flera möten i de mindre arbetsgrupperna. Det
här året har arbetet med intern- och extern kommunikation fortsatt. Vi har arbetat med att få ett bättre
medlemsregister samt att planeringen inför den nätverkskonferens vi anordnar 2016 påbörjades. Även
det här året hade styrelse och lärare en aktivitet tillsammans för att lära känna varandra. Det här året
var vi på Honold i november.
Föreningsaktiviteter
För första gången anordnades en aktivitet direkt i början av läsåret där alla intresserade medlemmar
kunde ta med sig picknick och delta. Söndagen den 7 september var vi ca 50 personer som hade
samlats för att gemensamt tillbringa en dag på Mainau där skolföreningen stod för guidning.
I november hade skolföreningen ett bord på svenska kyrkans julbasar där vi sålde barn- och
ungdomsböcker som skänkts av medlemmarna samt anordnade en tipspromenad. Intäkten gick
oavkortat till kyrkan.
I december genomförde vi det traditionella luciafirandet för alla elever, men framför allt för elever i åk 1
– åk 5. Nytt för året var att ordna en egen julavslutning för åk 6-9 som var mycket uppskattad. De
äldre eleverna träffades för att baka pepparkakor och hade musikfrågesport.
För andra året i rad ordnades ett föräldramöte i mars med allmän information och information inför de
val äldre elever måste göra inför kommande läsår.
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Vi hade även i år en författarträff. I maj var Helena Bross här och fick åka runt och ha inspirerande
möten med våra elever.
Det här läsåret lyckades vår skolavslutning och nationaldagsfirandet sammanfalla. På
skolavslutningen fick eleverna sjunga de traditionella svenska sommarsånger de lärt sig och
avgångselever åk 9 uppmärksammades. Senare samma dag firades Nationaldagen på konsulatet i
Zürich där några av våra elever stod för sång.
Nästa läsår
Nästa år kommer lärarna att fortsätta det IKEA-sponsrade projektet med temat läsförståelse. Ett nytt
projekt med att ta fram bedömningsmaterial och betygskriterier (saknas i Baden) för kompletterande
svenska kommer att starta. Detta då vi beslutat att alla elever nu får betyg. Vidare utveckling av LPPer
kommer att ske.
I Schaffhausen har nu många svenskar intresserat sig för vår förening och vi kommer att
marknadsföra oss där för att eventuellt få tillräckligt underlag för att kunna erbjuda grupper för
kompletterande svenska. Även svenskar i Luzern har hört av sig och även där kommer vi att
presentera oss i ett forum för svenskar. Arbetet med intern och extern information kommer att
fortsätta. Förberedelser och genomförande av nätverkskonferens kommer att kräva en del arbete
under året.
Zürich 29 september 2015
För styrelsen
Carina Bråkenhielm
Ordförande
E-mail: ordforande@svenskaskolforeningen.ch
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