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Hjärtligt välkomna till Svenska Skolan i Heidelberg!     

 

Svenska Skolan i Heidelberg står under Drottning Silvias beskyddarskap och bedrivs sedan 1972. Den grundades av 
Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg e.V. (DSG) som fortfarande är huvudman för skolan. Undervisningen följer 
svenska Skolverkets läroplan för kompletterande svenskundervisning i utlandet och vill ge svensktalande barn i och runt 
Heidelberg möjlighet att underhålla och utveckla sina kunskaper i det svenska språket för att göra det lättare för dem att 
fortsätta sin skolgång i Sverige efter en utlandsvistelse. 

Den kompletterande undervisningen i svenska omfattar ämnena: Svensk språklära och litteratur, geografi, historia, kultur 
och samhällskunskap. Vårt mål är att utveckla barnens kunskaper i och om svenska språket, att öka deras tilltro till den 
egna språkförmågan, att utveckla deras svenska kulturella identitet samt att väcka deras interesse till att läsa, skriva och 
utveckla sina tankar på svenska. Undervisningen ges två timmar i veckan och är indelad i låg- mellan- och högstadienivå. 
Parallellt erbjuder vi även en miniskola för barn i förskoleåldern där vi träffas för att leka, sjunga, läsa och pyssla 
tillsammans.  

Årsavgiften för skolan är 70 € för det första barnet, 45 € för det andra och 35 € för det tredje barnet.  
 
Svenska Skolan i Heidelberg är öppen för barn som har minst en svensk förälder/vårdnadshavare. Svenska måste dessutom 
vara ett levande språk i hemmet och familjen ska vara medlem i Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg e.V. 
(årsavgift 50,00 € för familjer). 
 

Medlemsavgiften till DSG betalas in på följande konto: 
Volksbank Kurpfalz H + G BANK eG  | IBAN:  DE41672901000063117501  
Betalningsmottagare: Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg e.V.   

 
Årsavgiften till Svenska Skolan betalas in på följande konto: 

Volksbank Kurpfalz H + G BANK eG | IBAN: DE89672901000063117510) 
Betalningsmottagare: Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg e.V.  / Skolkonto 

 
Modersmålsundervisningen ges en gång i veckan enligt följande schema:  
 

Svenska Skolan i Heidelberg/Karlsruhe 
Fredagar kl. 15.15 - 17.15  
Europäische Schule 
Albert-Schweitzer-Straße 1 
76139 Karlsruhe 
 
Lärare: Ylva Ureland 

 

Svenska Skolan i Heidelberg/Bergstraße 
Torsdagar kl. 16.30 – 18.00  
Karl-Drais-Schule 
Johann-Sebastian-Bach-Str. 7-9   
69493 Hirschberg/Leutershausen 
 
Lärare: Susanne Kemner und Vjollca Potoku 

 
För att kunna planera nästa läsår och kunna lägga upp kursplanen på bästa sätt ber vi er att anmäla ert/era barn på 
bifogade blankett så snart som möjligt. Var vänlig återsänd bifogade anmälan till Svenska Skolan i Heidelberg (en 
anmälan för varje barn). Om ni inte redan är medlemmar i DSG ber vi er även skicka oss bifogade medlemsansökan. 

Kontakta gärna Agneta Baumer för ytterligare information:  
Email: agneta.baumer@web.de │ Fax: 0621 4880615 │ Tel: 0621 492722 

 
Margret Dotter 
Ordförande 


