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Svenska Skolan i Dossenheim
Rapport till DSG:s årsmöte 2018
lärare: Vjollca Potoku

Elever i Svenska Skolan i Dossenheim
•
•
•
•
•
•
•

1:a klass:
2:a klass:
3:e klass:
4:e klass:
5:e klass:
6:e klass:
8:e klass:
Totalt:

1 elev
1 elev
2 elever
1 elev
3 elever
2 elever
2 elever

▪ Svenska skolan i Dossenheim/Kurpfalzschule
Vi har två klassrum: Ett för skolan och ett för miniskolan
▪ Vi träffas på onsdagar kl 16:30 – 18:00
▪ Vi arbetar efter skolverkets läroplan för kompletterande
undervisning för svenska elever i utlandet med
▪ Språklära
▪ Litteratur
▪ Historia
▪ Geografi
▪ Även andra ämnen som är aktuella

▪

Sveriges Landskap!
▪
▪
▪

Fakta om Sverige
Sveriges landskap från norr
till söder
Sveriges landskap, städer och
sjöar, berg och hav

12 elever

Våra klassrum i Kurpfalzschule Dossenheim

Vid pysselbordet
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Våra läromedel

Svenska Miniskolan i Dossenheim
Rapport till DSG:s årsmöte 2018
lärare: Rosa Maurer

Ändringar
• Ny skollokal: flytt från Leutershausen (Karl-DraisSchule) till Dossenheim (Kurpfalzschule)

Inledande sång-ring

• Fortfarande fem förskoleelever
- två nya elever
- en elev har börjat i skolan
- en elev kan inte komma i år

Vi säger hej till varann HEJ
Vi säger hej till varann HEJ
Vi säger hej till varann HEJ
Och tar varann i hand
Hur mår du idag?
BRA
Hur mår du idag?
BRA
Hur mår du idag?
BRA
Det var ju jättebra

Berättelser

Berättelser

Sagan om den lilla gumman

Pippi Långstrump

Sagan om de tre små grisarna

Sagan om pannkakan
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Pyssel
Vi håller alltid på att pyssla passande till årstiden eller
berättelser vi läst – här kommer några impressioner
sedan sista årsmötet.

Pyssel till berättelserna

Jul 2017

Påsk
2017

Höst 2017

Nyår
2018
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Karneval 2018

Avslutande sång-ring
Nu är det slut för idag
Klapp Klapp
Tack och adjö för idag
Klapp Klapp
Tänk vad tiden gick fort.
Tänk vad mycket vi gjort.
Men nu är det slut för idag
Klapp Klapp

Svenska Skolan i
Karlsruhe och Dossenheim

Utflykt 28-29 april 2017:
“Läsnatt“ i Jugendherberge
Mannheim

Höjdpunkter 2017

Utflykt 28-29 april 2017:
Technoseum, Planetarium och Luisenpark
i Mannheim

Uppvaktnig till Rosalindas
50-årsdag, 20 maj 2017
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Skolavslutning, 24 juni 2017

Skolavslutning, 24 juni 2017

SUF-VM 2017, 29 sept. 2017

SUF-VM 2017

SUF-VM 2017

SUF-VM 2017

Svenska Skolan vann 6 medaljer – Grattis!
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Lucia på IKEA 13 dec. 2017

DSG:s Luciafest 17 dec 2017

Vår första Bokloppis vid Luciafesten
Nätverkskonferens i München okt. 2017

backstage

TACK!
Vi tackar för oss och allt stöd genom DSG!

DSG dankt herzlich unsere Lehrer
Ylva, Ingrid, Daniel, Annabell, Vjollca & Rosa

Ylva, Ingrid, Daniel och Annabell i Karlsruhe
Vjollca och Rosa i Dossenheim
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Rapport från Miniskolan i Dossenheim
vid Svensk-Tyska föreningens årsmöte 2018

Svenska Skolan i Heidelberg bytte skollokal i år – undervisningen äger nu rum på Kurpfalzschule i
Dossenheim.
Det är en väldig fin skola och personalen är mycket snäll – vi känner oss välkomna där.
Miniskolan har fått två nya barn – ett ytte till ”stora klasse ” i Svenska Skolan och ett kunde inte
komma i år – därför är det fortfarande fem barn. De är mellan två och fem år.
Vi börjar lektionen med en inledande sång-ring och prat. Populära låtar är ”Klappa hä der a är du
är riktig glad” o h ”I se vi se spi del”. Vi pratar bara svenska på lektionerna. Om barnen har
leksaker med sig pratar vi om dem. Dessutom pratar vi om vad de har gjort under loven när vi inte
har setts, eller om något annat som barnen gärna vill prata om.
Vi fortsätter med att läsa. Jag väljer en bok eller berättelse varje gång som vi läser och pratar om.
Hittills var det å ga traditio ella sve ska erättelser so ”Pippi Lå gstru p” eller ”Sagan om den
lilla gu
a ”. Dessuto ” De tre små grisarna” o h ”Saga o pa kaka ”. Bar e lyss ar o h
efter det att vi har förklarat nya ord pratar vi om innehållet. Barnen tycker mycket om
”sagostu de ”.
Vi fortsätter med att pyssla och leka. Mest är det ett pyssel som passar till årstiden eller till sagan jag
har med mig. Efter en liten stund är vi tillsammans vid bordet och då börjar några att leka eller spela
och andra fortsätter med pysslet. Väldigt omtyckt är det att leka affär eftersom vi har en liten affär i
det nya klassrummet.
Hur mycket svenska barnen förstår och pratar är väldigt olika, men när vi pratar om färger, djur eller
om vi räknar på svenska är alla med. De vågar säga mer och mer på svenska och det tycker jag
verkligen är roligt att se!
Vi slutar med en till sång-ring,

Dagsprogram:
1/4 h: Inledande sångring
1/2 h: Sagostund
1/2 h: Pyssel och lek
1/4 h: Avslutande sångring

Rosa Maurer
Lärare i Miniskolan

ed ” jör e sover” o h vår slutlåt.

