SVENSKA SKOLFÖRENINGEN
Zürich – Aargau – Schwyz – Zug - Schaffhausen

Verksamhetsberättelse
Period: 1 augusti 2015 - 31 juli 2016
Vid läsårets slut hade vi 148 elever i kompletterande svenska från åk 1 till gymnasiet samt
tisusförberedande kurs. 22 elever läste svenska på distans från åk 6 till gymnasiet med handledning
från vår förening . Föreningen hade tre elever som läste IB (International Baccalaureate) med
handledare från skolföreningen. Totalt hade vi 128 familjer som medlemmar. Detta var andra läsåret vi
erbjöd svenska för åk 1 och det fanns underlag för en klasser i Zürich.
Den Tisusförberedande kurs som utvecklades förra läsåret har haft fem elever. Andelen äldre elever
(åk 6 och uppåt) var ungefär en fjärdel och det är färre elever än vi hade föregående år. Totalt ligger
antalet elever på ungefär samma nivå som förra läsåret..
Lärarkår
Föreningen hade vid början av året elva lärare anställda och en av dessa slutade efter första terminen
och en lärare slutade när läsåret var slut på grund av flytt till Sverige. Föreningen anställde en ny
lärare, Jennie Nobelius, som började andra terminen.
Kathja Tapanainen Andrews
Anne Andersson
Terese Gusic
Ingrid Håkansson
Katarina Jansson Holmström
Annika Jönsson
Hanna Karlsson
Katarina Lidholm Andersson
Anita Nelson (slutade efter en termin)
Jennie Nobelius (började andra terminen)
Susanne Persson (flyttat till Sverige)
Stina Rundblom Elmiger
Lärarna har haft sina ordinarie lärarmöten. Arbetet har under året fortsatt med utveckling av LPPer,
men främst har lärarna arbetat med att ta fram bedömningsmaterial och betygskriterier.
Det vidareutvecklingsprojekt som startade förra läsåret med temat läsförståelse fortsatte även det här
läsåret. Läsåret började med en utbildningsdag i augusti. Lärarna hade en föreläsning och workshop
av och med Marie Trapp. Marie har tidigare fått Svenska Akademiens svensklärarpris samt är
engagerad i projektet “En läsande klass” i Sverige. Under läsåret har sedan vi köpt in litteratur i ämnet
som de har arbetat vidare med. Vidareutvecklingsprojektet är sponsrat av IKEA.
Lärarna fick sedan möljlighet att förkovra sig ytterligare i ämnet läsförståelse då det var temat på
SUFs (Skolverkets) nätverkskonferens som vår skolförening anordnade denna gång. SUF står för
Svensk Utlandsundervisnings Förening och är en intresseorganisation som är vår kontaktyta mot
Skolverket i Sverige.
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Styrelse
På årsmötet 29 september 2015 valdes följande personer.
Ordförande, sekreterare, kassör:
Carina Bråkenhielm, ordförande
Josefine Billquist, sekreterare
Kerstin Kernwein, kassör
Ordinarie ledamöter:
Malin Pilblad, web/IT
Susanne Persson, ALL
Malin Pilblad, marknadsföring
Anna Smith, personal
Malin Wright, administration
Lasse Wäppling, program
Styrelsen sammanträdde vid sex tillfällen. Därutöver tillkom flera möten i de mindre arbetsgrupperna.
Det här året har arbetet med intern- och extern kommunikation fortsatt. Lärare och styrelse hade en
gemensam aktivitet i slutet av oktober på Weingut Schipf där vi diskuterade intern- och extern
kommunikation. Mycket tid och energi har lagts på att förbereda och genomföra en av SUFs
(Skolverkets) nätverkskonferenser för kompletterande svenska här i Zürich. Det blev en mycket lyckad
och uppskattad konferens.
Nätverkskonferensen för kompletterande svenska äger rum vartannat år och detta var första gången
alla svenska utlandsskolor och svenska skolföreningar i Europa bjöds in. Vi hade 91 deltagare (lärare
och styrelserepresentanter/rektorer) från 29 olika skolföreningar och svenska skolor i Europa. Denna
nätverkskonferens ordnas av SUF (Skolverket) och genomförs av skolföreningar och utlandsskolor i
olika länder. Vår förening hade för första gången fått det uppdraget och det lär dröja många år innan
det blir vår tur igen.
I Schaffhausen är vi nu registrerade som aktiva hos HSK (Heimatliche Sprache und Kultur) och vi har
kontakt med en skola där undervisning skulle kunna ske. Vi gav nya familjer möjlighet att göra en
intresseanmälan för undervisning men tyvärr var antalet intresserade för få och inga klasser startades
i Schaffhausen.
Föreningsaktiviteter
I början av läsåret anordnades en brännbollsturnering där alla intresserade medlemmar kunde ta med
sig picknick och delta.
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 och äldre elever hade en egen julavslutning.
I mars bjöd vi återigen in till ett föräldramöte med allmän information och framför allt information inför
de val äldre elever måste göra inför kommande läsår.
Vi hade författaren Martin Widmark på besök och de elever som hade tid och lust kunde träffa honom
en fredagseftermiddag i april. Detta var ett samarbete med Svenska kyrkan.
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På skolavslutningen fick eleverna sjunga de traditionella svenska sommarsånger de lärt sig och
avgångselever åk 9 uppmärksammades.
Traditionsenligt stod några av våra elever för sång på nationaldagsfirandet på Svenska konsulatet.
Nästa läsår
Nästa år kommer lärarna att fortsätta sin vidareutbildning och kommer under hösten att ha en
workshop med författaren och pedagogen Kerstin Lundberg Hahn. Kerstin Lundberg Hahn kommer
också att åka runt och träffa våra elever som läser kompletterande svenska. I samarbete med
Svenska kyrkan kommer vi att ha ytterligare en författare på besök, Rose Lagercrantz.
Eftersom vi är en ideéll förening ska vi fortsätta att förenkla kommunikationen internt samt se över om
administrationen av medlemshanteringen kan göras enklare.
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