Hjärtligt välkomna till Svenska Skolan!

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 stöds av svenska Skolverket, följer läroplanen 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.
Undervisningen ges två timmar i veckan och är indelad i låg- mellan- och högstadienivå. Den omfattar ämnena
svensk språklära, 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 intresse till att läsa, skriva och utveckla sina tankar på
svenska. Alla lektioner hålls uteslutande på svenska.
Parallellt erbjuder vi även en MINISKOLA för barn i förskoleåldern, där vi träffas för att leka, sjunga, läsa och
pyssla tillsammans.
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 DSG.
I undantagsfall kan vi erbjuda svenskundervisning även till elever utan svensk förälder/vårdnadshavare om de
redan har kunskaper i svenska. För att kompensera den uteblivna skolpengen från Skolverket tar vi då ut en
extra avgift för att täcka kostnader för läroböcker och en proportionell del av lärarlönen.
ÅRSAVGIFTER
▪
DSG medlemsavgift: 50,00 € för familjer.
▪
Svenska Skolan: 70 € för det första, 45 € för det andra och 35 € för det tredje barnet.
▪
Miniskolan: 35 € för det första, 22,50 € för det andra och 17,50 € för det tredje barnet.
▪
Kompensationsavgift för skolbarn utan svensk förälder:
175 € för det första, 150 € för det andra och 125 € för det tredje barnet.
Modersmålsundervisningen ges en gång i veckan enligt följande schema:
(Att längden på lektionerna är olika beror på att den Europeiska Skolan i Karlsruhe har extra internationella skollov, då ingen svenskundervisning äger rum)

SVENSKA SKOLAN OCH MINISKOLAN
i KARLSRUHE
Fredagar kl. 15:15 – 17:15
Europäische Schule
Albert-Schweitzer-Straße 1
76139 Karlsruhe

SVENSKA SKOLAN OCH MINISKOLAN
i DOSSENHEIM
Onsdagar kl. 16:30 – 18:00
Kurpfalzschule Dossenheim
Lessingstrasse 11
69221 Dossenheim

Kontakta gärna Annabell Göttert för mer information: annabell.goettert@dsg-hd.de  Tel: 0176 23250548
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SVENSKA TRADITIONER
För oss utlandssvenskar är det viktigt att bevara vår kulturella identitet och att föra svenska traditioner vidare till
våra barn. Därför slår DSG och Svenska Skolan vakt om det svenska kulturarvet och lägger bl.a. stor vikt vid det årliga
firandet av våra folkkära traditioner.
BILDGALLERI
Midsommarfirande med skolavslutning

Luciafirande med dans kring julgranen

Svenska Skolan i Karlsruhe

och i Dossenheim

Miniskolan

SUF VM i friidrott (Svenska Utlandsskolors Förening)

Några av Svenska *Skolans höjdpunkter:

Rovfågelstation Burg Guttenberg

Fussball WM 2018 Public viewing

Papperstillverkning Technoseum

Svenska Skolan gratulerar Pippis Rosalinda

Ta gärna en titt på vår hemsida http://www.dsg-hd.de/skolan/var_skola.html så lär du känna Svenska Skolan och DSG lite bättre.
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