
Vi vill gärna hälsa de fyra nya
lärarna Lisa Agurén, Gunilla
Freiburghaus, Eva Gasser och
Anne Lindau välkomna. 

Lisa undervisar åk 1-6 i
Wädenswil och åk 2-4
i Thalwil, Gunilla åk 2-6 i
Baden, Eva åk 1-3 i Zug och
Anne undervisar åk 1-4 i
Herrliberg och i den
onlineklass på onsdagar.

Lycka till inför det nya läsåret! 

Kära föräldrar och elever!

Vilken fin sommaravslutning vi fick i Zumikon. Vår underbara
programgrupp med engagerade föräldrar hade ordnat det så
trevligt och gott till oss. Än en gång TUSEN TACK!

Hoppas alla medlemmar har haft ett härligt, avkopplande och
soligt sommarlov.

Nu börjar skolåret 2022/2023!

Tisdagen den 27 september kl. 19 äger Svenska
Skolföreningens årsmöte rum i Svenska kyrkans lokaler på
Kurvenstrasse 1 i Zürich och jag hoppas vi ses även där.

Det är ett utmärkt tillfälle att få den information man behöver samt
diskutera kring föreningens verksamhet och få svar på eventuella
frågor. Ni är hjärtligt välkomna att närvara vid mötet och diskutera
hur vi kan vidareutveckla vår verksamhet. Era synpunkter är
värdefulla och viktiga. Det går även bra att delta digitalt. Vi skickar
då en länk strax innan mötet.

Om ni har frågor som ni vill ta upp men inte kan närvara den 27/9,
går det bra att skicka dessa till styrelsen innan årsmötet på
adressen nedan.

Handlingar inför årsmötet kommer att publiceras på hemsidan
inom de närmaste dagarna.

För anmälan till mötet / ansökan om digital länk / skicka frågor:
info@svenskaskolforeningen.ch

VIKTIGT: Svenka Skolföreningen behöver nya
styrelsemedlemmar för att säkra verksamheten!

Vi söker engagerade föräldrar som kan hjälpa till ett par timmar i
veckan för att möta de krav som ställs på föreningen samt för att
utveckla föreningens verksamhet vidare och för att bedriva
undervisningen och övrig verksamhet på ett professionellt sätt och
i enlighet med de krav som ställs på föreningen.

Vi söker just nu engagerade medlemmar för elev- och
medlemsadministration, evenemang, personal och en kvalificerad
kassör. 

Kontakta oss om du är sugen på att driva vidare och utveckla vår
fantastiska skolförening.

Vänliga hälsningar,

Caroline Roslund

Ordförande

Ideell
verksamhet

Caroline Roslund, ordförande i
Svenska Skolföreningen

Kalendarium
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
8 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:

Sekreterare

Eventansvarig

Personalansvarig

Kassör

Läs mer >>

Viktiga datum:

27 september Årsmöte 
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