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Nytt från årsmötet och
författarbesök

Caroline Roslund, ny ordförande i
Svenska Skolföreningen

Ideell
verksamhet
Glöm inte att vi är är en
ideell förening med syfte
att hjälpa svenska barn
utomlands att
vidmakthålla och
vidareutveckla sitt
hemspråk. Idag är vi
8 frivilliga personer som
sitter med i styrelsen och
9 anställda lärare.
För att vi ska kunna möta
de krav som ställs på
föreningen samt för att
kunna bedriva
verksamheten på ett
professionellt sätt,
behöver vi intresserade
och engagerade
medlemmar.
Vi söker just nu:

Eventansvarig
Läs mer >>

Hösterminen är redan i full gång och nu är det dags för höstlov
igen! Jag som skriver heter Caroline Roslund och är ny ordförande
i Svenska Skolföreningen. Kortfattat om mig är att jag bor i
Schweiz sedan 2008, har tre barn varav två får
svenskundervisning i klass 1 och 5 i Schulhaus Weinberg i Zürich
och varit med i Svenska Skolföreningens styrelse sedan 2019. Jag
ser fram emot att ta mig an ordförandeskapet i föreningen och
välkomnar alla som är intresserade av, eller har frågor om, vårt
arbete att höra av sig till oss på info@svenskaskolforeningen.ch.
Författaren till Ylvania-böckerna kommer på besök!
I början av november kommer författaren Ylva Hällen på
besök till Svenska Skolföreningen. Hon har skrivit böckerna om
Ylvania och många känner nog igen Ylva från SVT:s
barnprogram Bolibompa! Läs mer om Ylva på hennes hemsida
ylvahallen.se.

Fyra chanser att träffa Ylva:
Tisdag 9 november kl 15.40-17.10 i Zug, Schule Kirchmatt,
Kirschmattstrasse 7
Onsdag 10 november kl 15.45-17.15 i Herrliberg, Rebacker
Schule, Schulhausstrasse 31
Torsdag 11 november kl 16.15-17.45 i Zürich, Weinberg Schule
(Tramhaltestelle Röslistrasse)
Torsdag 11 november kl 18.15-19.45 i Zürich, Svenska Kyrkans
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Kalendarium

lokal på Kurvenstrasse 1. Här får även föräldrar och syskon följa
med!

November

Ni kommer få mer information av era lärare!

5 Filmkväll

Nytt från årsmötet

9-11 Författarbesök

Svenska Skolföreningens årsmöte ägde rum den

20 Julbasar Svenska
kyrkan
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28 september. Ordförande Anders Nordin tackades av och
Caroline Roslund valdes till styrelsens nya ordförande. Styrelsen
välkomnade även Lennart Jacobsson som ny revisor, och valde

December

in Marcus Bergagård som ny styrelsemedlem.

12 Luciafirande

Nu kör vi. Ha ett härligt höstlov!
Vänliga hälsningar,
Caroline Roslund
Ordförande

Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon
www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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