SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I BASEL
KOMPLETTERANDE UNDERVISNING I SVENSKA

ANMÄLAN LÄSÅRET 2020/2021

En blankett per elev
Att lämnas snarast möjligt, allra senast 30.04.2020
Elevens namn: Förnamn________________________Efternamn:____________________________
Kön: pojke / flicka (stryk under)
Elevens födelsedatum dag/månad/år ex: 26/02/2009________________________________________
Hemadress Gata:_________________________________________nr_________________________
Postnummer____________Ort: ________________________________________________________
Ordinarie skola och ort, läsåret 2020/2021. Vet du inte vilken skola barnet ska gå i ännu, skriv in ort.
Skolnamn:__________________________________________________________________________
Skolort:____________________________________________________________________________
Årskurs läsåret 2020/2021 i den ordinarie skolan: ________________________________________
Vårdnadshavarens namn (endast ett namn)
Förnamn:___________________________Efternamn:_______________________________________
Vårdnadshavarens medborgarskap: svenskt medborgarskap: personnummer: __________________
( stryk under/fyll i)

finskt medborgarskap
annat medborgarskap

E-postadress (endast en adress):________________________________________________________
Telefonnummer hem (endast ett nummer). Vänligen skriv följande: +41 xx xxx xx xx
__________________________________________________________________________________
Mobilnummer (endast ett nummer). Vänligen skriv följande: 41 xx xxx xx xx
__________________________________________________________________________________

Namn och telefon till kontaktperson i händelse av nödfall:
___________________________________________________________________________________
Försäkringsbolag (sjuk-, olycksfalls- och ansvarsförsäkring)
___________________________________________________________________________________
Övrigt t.ex.
allergier____________________________________________________________________________
Anmälan avser (stryk under): Schulhaus Burggarten, Bottmingen / ISB Campus Aesch
Vi föredrar (markera med X):
Förstahandsval

Andrahandsval

ISB Campus Aesch måndagar kl. 16.00

____________

____________

Schulhaus Burggarten i Bottmingen
Tisdag kl. 16:30

____________

____________

Onsdag kl. 14.00

____________

____________

Onsdag kl. 16.00

____________

____________

Torsdag kl. 16.30

____________

____________

Spelar ingen roll (markera med X)________________________________________________________
Om större förändringar i elevunderlaget förekommer, kan lektionstider, klassindelning och undervisningsort
ändras.
Godkännande
Undertecknad vårdnadshavare har tagit del av informationen gällande kompletterande svenskundervisning
och accepterar villkoren under ALLMÄNNA BESTÄMMELSER och anmäler härmed ovanstående barn
som elev vid Svenska Skolföreningen i Basel.
___________________________________________ ______________________________________
Ort och datum
Vårdnadshavarens namn

Tillhanda Annika Eriksson senast 30.04.2020
Stallenstrasse 25
4104 Oberwil
E-post: eriksson@intergga.ch
Planeringsledare Kompletterande Svenskundervisning
Bottmingen i mars 2020

SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I BASEL
www.svenskaskolanbasel.ch
KOMPLETTERANDE UNDERVISNING I SVENSKA
ANMÄLAN LÄSÅRET 2020/2021

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Introduktion
Svenska Skolföreningen i Basel är som föräldraförening huvudman för den kompletterande
svenskundervisningen. Föreningen är godkänd av Svenska Skolverket och den lokala
myndigheten HSK, Heimatsprache und Kultur. Skolföreningens elever, som går i den
schweiziska skolan klass 2 - 9, får en bedömning/betyg i svenska noterad i det schweiziska
betyget.
Medlemskap för fysisk person/familj gäller vars barn anmäler sig till undervisningen. När
deltagandet i undervisningen avslutas, upphävs medlemskapet automatiskt.
Krav för statlig subvention
För att få statsbidrag från Sverige krävs att svenskan är ett levande språk i hemmet samt att
minst en förälder är svensk medborgare. Därutöver ska eleven ha grundläggande kunskaper i
svenska. Är ingen av föräldrarna svensk medborgare höjs skolavgiften med det belopp som
utgör statsbidraget. Statsbidraget lämnas från och med det kalenderår eleven fyller sex år. Det
innebär att fyller eleven sex år i år 2020, har den rätt till statsbidrag. Det utgår som ett allmänt
finansiellt stöd till skolverksamheten, och utbetalas till skolföreningen efter det att denna gjort
en formell ansökan. Bidrag för svensktalande finländska elever kan sökas hos
Utbildningsstyrelsen i Finland, vilket brukar vara 170 Euro. Skillnaden faktureras.
Anmälan 5 – 16 år
Anmälan avser ett helt läsår och är bindande. Anmälan skall ske skriftligen samt ha inkommit
till Skolföreningen det datum som anges på anmälningsblanketten. Vi tar även emot barn som
har fyllt eller fyller fem år detta år 2020. Emellertid står vårdnadshavaren för det uteblivna
beloppet som statsbidraget utgör. Se nedan.
Avgifter
Efter anmälan i april 2020 faktureras skolavgiften, som utgör CHF 500 per barn och per läsår.
För elever vilka inte är berättigade till statsbidrag höjs skolavgiften med detta belopp, ungefär
CHF 400. Beloppet kan höjas eller sänkas beroende på valutakursen i april/maj 2020. Förutom
skolavgiften tillkommer en årlig medlemsavgift på CHF 35 per familj.
Betalning
Efter inkommen anmälan faktureras avgifterna i början på juni 2020. Hela avgiften för
kommande läsår ska vara betald innan 31 juli 2020. Påminnelse faktureras med CHF 20. IBAN
CH10 0900 9999 4002 2943 5
Undervisning
Läsåret börjar i regel vecka 34 och pågår till vecka 25 påföljande år, en dubbellektion per vecka.
Det är ingen undervisning under skolloven Basel Stadt och Baselland. Skolföreningen följer
Skolverkets kursplan för kompletterande svenskundervisning för barn bosatta utomlands. Den
innebär att undervisningen täcker såväl språkkunskaper som kunskaper inom svensk kultur,
historia, geografi och natur.

Undervisningen äger rum efter den ordinarie skoldagen, hittills måndag eftermiddag från 16:00,
tisdag eftermiddag från 16:30, onsdag eftermiddag från 14:00 eller torsdag eftermiddag från
16:30.
Skolföreningens verksamhet är starkt beroende av elevunderlaget, i genomsnitt 10 elever per
grupp. Om större förändringar i elevunderlaget förekommer, kan lektionstider, klassindelning
och undervisningsort ändras.
Undervisningsort
Undervisningen äger rum måndagar i ISB Aesch, onsdagar och torsdagar i Burggartenschule
Bottmingen.
Försäkringar
Det åligger elevens vårdnadshavare att ombesörja att giltig sjuk-, olycksfalls- och
ansvarsförsäkring föreligger. Skolföreningen ansvarar inte för eventuell uppkommen
person- eller sakskada i samband med undervisning eller annan aktivitet organiserad av
Skolföreningen.
Ordningsregler
Svenska Skolföreningen ansvarar för eleven endast under lektionstid
Det är viktigt att föräldrarna ansvarar för:
- att elevens frånvaro vid sjukdomsfall eller annat förhinder anmäls omgående till läraren
- att eleven utför sitt hemarbete regelbundet
- att eleven kommer regelbundet och i tid till undervisningen
- transport till och från undervisningen (skolvägen)
Distansundervisning via data
Ungdomar på högstadiet, 13 - 16 år, som har hunnit till årskurs 7 - 9, kan välja att byta ut den
kompletterande svenskundervisningen mot distansundervisning via data. Förutsättning är
tillgång till dator med Internetanslutning. De är inskrivna i Sofia skola i Stockholm, vars lärare
granskar allt insänt material. För vidare uppgifter som ansökan och kostnad se
http://www.sofiadistans.nu. Gymnasieelever, 17 - 20 år, studerar via Hermods
Distansgymnasium, se http://www.hermods.se eller e-post: support@hermods.se . Betyg ges
efter samma principer och med samma värde som gäller i svenska grund-och gymnasieskolor.
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