SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I NEDERLÄNDERNA

INTRESSERAD?
Besök gärna Svenska Skolföreningens hemsida för mer information
www.svenskaskolforeningen.nl
Du kan också ta kontakt med vår ordförande Marta Andersen på telefonnummer
06-46 26 62 34 eller via e-post adress trostrup@hotmail.com.

Välkommen till

svensk undervisning
för barn i Nederländerna

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I NEDERLÄNDERNA
PRESENTATION OCH SYFTE
Svenska Skolföreningens syfte är att tillgodose behovet av kontinuerlig pedagogisk
undervisning i svenska språket och om Sverige och svensk kultur för svenska skolbarn i
Nederländerna. Svenska Skolföreningen i Nederländerna bildades efter ett års försöksverksamhet år 1971 och verksamheten vänder sig till barn som går i lokala eller
internationella skolor i Nederländerna.
Föreningen organiserar kompletterande svensk undervisning – 2 timmar per vecka – på
platser i Nederländerna där behov och elevunderlag finns. Föreningen anställer kompetenta
lärare och fungerar som förmedlande administrativ länk mellan de olika skolgrupperna och
Svenska Skolverket som subventionerar och kontrollerar denna typ av undervisning.
Skolföreningens verksamhet följer Skolverkets behörighetskrav och kursplaner för
Kompletterande svensk undervisning i utlandet.
Undervisningen i kompletterande svenska ska syfta till att eleverna vidmakthåller och
vidareutvecklar sådana kunskaper i och om svenska som underlättar för eleverna att vistas i
Sverige under längre eller kortare tid.
BEHÖRIGHETSKRAV
Behöriga att delta i kompletterande svensk undervisning är alla svenska skolbarn i åldern 620 år som följer daglig undervisning vid lokal eller internationell skola i Nederländerna
motsvarande den svenska grundskolan eller gymnasiet.
Eleven bör ha grundläggande kunskaper i svenska språket och ha svenska som
dagligt umgängesspråk i hemmet. Skolverket kräver dessutom att minst en
förälder/vårdnadshavare är svensk medborgare. Svenska Skolföreningen i Nederländerna
ser gärna att nybörjare hjälpligt kan läsa och skriva.
KURSPLAN
Svenska Skolföreningens kursplaner följer Skolverkets undervisningsmål och kursplaner för
kompletterande svensk undervisning. Kursplanerna är jämförbara med grundskolans och
gymnasiets kursplaner hemma i Sverige – dock avkortade och anpassade till det specifikt
svenska, som eleverna inte kommer i kontakt med och får undervisning i vid sina ordinarie
skolor.
Förutom undervisning i svenska språket strävar denna form av undervisning efter att ge
eleverna kunskap om deras kulturella bakgrund: svenska traditioner, sånger, geografi,
historia, litteratur, mm.

Genom att eleverna kan göra jämförelser mellan kultur och förhållanden i Sverige och det
land de befinner sig i, kan de bättre förstå sin situation och öka sin interkulturella förståelse.
SKOLÅR OCH SKOLDAG
Skolåret följer i möjligaste mån det svenska skolåret och omfattar totalt 56 timmar. Viss
anpassning görs dock till de lokala och internationella skolornas terminsindelning och lovdagar. Lektionerna hålls en gång i veckan, med två lektionstimmar per tillfälle och i regel
efter ordinarie skoltids slut. Gemensam skolavslutning för de olika grupperna hålls varje år i
Svenska Sjömanskyrkan i Rotterdam.
MEDLEMSKAP
Medlem i Svenska Skolföreningen är enligt stadgarna föräldrar/vårdnadshavare till barn som
deltar i någon av föreningens undervisningsgrupper och som erlagt fastställd terminsavgift.
För tillfället bedriver Svenska Skolföreningen undervisning på följande platser:





Amstelveen
Eindhoven
Haag



Utrecht



Rotterdam

Nya grupper i andra städer kan startas om behov och elevunderlag finns (minst 7 elever).
Kontakta oss gärna om du vill att det startas en ny grupp någonstans i landet.
ÅRSAVGIFTER
Årsavgiften betalas vid början av läsåret genom insättning på föreningens bankkonto
nummer 55.01.07.355, ABN-Amro. Var noga med att tydligt ange elevens/elevernas namn
och skolgrupp på talongen. Årsavgiftens storlek finns angiven på webbsidan.
INTRESSERAD?
Läs mer på Svenska Skolföreningens hemsida www.svenskaskolforeningen.nl eller kontakta
vår ordförande Marta Andersen på telefonnummer 06-46 26 62 34 eller via e-post adress
trostrup@hotmail.com om du vill ha mer information. Mer information om svensk undervisning i utlandet hittar du också på Svensk Utlandsundervisnings Förening
www.utlandsundervisning.se samt på Skolverkets www.skolverket.se.

