
Läs- och spelkväll och 
Informationsmöte

I januari var författaren Magnus Ljunggren hos oss. Det var ett 

lyckat besök som ledde till många skratt. Eleverna fick jobba i 

grupper med att bilda roliga meningar och fick tips på idéer hur 

man ska göra för att skriva berättelser. Uppföljning av 

författarbesöket är bl.a. att vi redan i mars kommer vara med i 

tävlingen "Världens läsutmaning" med andra elever som läser 

svenska utomlands. "Världens läsutmaning"  startades av 

Skolföreningen på Tenerifa. Man kan vinna fina priser och under 

två veckor ska man läsa så mycket man kan, det är hur många 

minuter man läser som räknas. Mer information kommer från 

lärarna.

Anders Nordin

Ordförande

Välkomna till en Läs – och spelkväll!

Kom och läs och spela med oss och träffa andra svenska 

kompisar. Ni får gärna ta med er en egen bok om ni vill. Annars 

finns det böcker att låna. Det serveras även fika. Alla från åk 1 och 

uppåt är välkomna. Passa på att få ihop ytterligare minuter till 

läsutmaningen.

Ideell 
verksamhet

Kalendarium

Glöm inte att vi är en 

ideell förening med 

syfte att hjälpa svenska 

barn utomlands att 

vidmakthålla och 

vidareutveckla sitt 

hemspråk. Idag är vi 9 

frivilliga personer som 

sitter med i styrelsen 

och 10 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. 

Just nu söker vi en 

ledamot med ansvar för 

marknadsföring till 

Styrelsen. Läs mer här.

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Skolåret 2019/2020



Var: Svenska Kyrkan, Kurvenstrasse 1, Zürich

När: Fredagen den 13:e mars mellan kl:18.00-20.00

Kostnad: Gratis för elever i Svenska Skolföreningen. Tar du med 

dig en svensktalande kompis som inte är medlem,

kostar det 5 CHF/kompis.

Anmälan: Senast den 6:e mars till 

event@svenskaskolforeningen.ch

Vid färre än 10 deltagare blir det ingen läs- och

spelkväll.

Vi är två lärare som kommer att vara där och hjälpa till.

Hoppas vi ses! 

Välkommen till Informationsmöte! 

Information om kompletterande svenska från klass 6-9 (våra egna 

gruppundervisningar 6-7 och 8-9 och Sofia Distans) och om 

svenska på gymnasienivå (Hermods) och om Tisus-kursen, testet 

man gör för att komma in på Universitet i Sverige.

Var: Svenska Kyrkan, Kurvenstrasse 1, Zürich

När: Torsdagen den 2:a april kl 19.30 

Anmälan: Senast den 30:e mars till 

event@svenskaskolforeningen.ch

Vid för få anmälningar ställs mötet in.

Du glömmer väl inte att titta in och följa oss på vår Facebook-

sida? 

Nu kan du följa våra evenemang och aktiviteter i ditt 

facebookfläde. Hjälp oss att nå ut till nya medlemmar genom att 

gilla och dela inlägg från Svenska Skolföreningen. 

Till nästa läsår försöker 

vi starta en ny kursort, i 

Pfäffikon SZ, då detta 

har efterfrågats. Håll 

utkik efter information 

på vår hemsida.

Mars

13:e Läs - och spelkväll

April

2:a Informationsmöte

30:e Sista 

anmälningsdatum

Maj

15:e Filmkväll

Juni

7:e Skolavslutning i 

Zumikon

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.


